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 ٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

=

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

N ==fl_ƒ=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈‹=É^Ñƒ`=áÈ�jNPTP=fl_ƒ=kv=|‰NPVUK|‰ ⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã =4~=Ñ›®ÏãÈã=”àƒ NQMN 

O =ÔÎŸÎŸ¢=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ==WÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=æÎ�£=m˙’ê‹ qÈ≈gª^=‚åv=‚f=Ñ›® ÏãÈã=”àƒ=4~=Ñ›® NQMS 

P =K=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=∆›k.^=m_r_•=ÊkÎgŸj=ÒÑ‹Ë=Ï≈‹_§^=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=€Èg—ÿ^=∆–^Ë 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd =Ñ›®Ï›ÂÃ=‚ÍÑÿ^=ŒÎã NQNM 

Q =
=ÔÎÿËÑÿ^=m_›¡·›Ÿÿ=ÔÍÈf3ÿ^=æ�¶^=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=Ï›ÎŸ≈kÿ^=fl_¡·ÿ^=ÓÉ_Õkã^=ÒÑª=ÔÎ∑È—j=Ôã^áÉ

KÔÎ›ÎŸ–ˇ^Ë 
ÌÑêÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=fiÎ‰^àfd ⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã NQNT 

R ==Ô’Ÿ›ª^=Ω=m_·gŸÿ=ÔÎf3ÿ^=m_ÎŸ’ÿ=ÔÎrá_¶^=ÓÚ_Õ’ÿ^K=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^ ÌÑ‹_…ÿ^=Ñè^á=l·f=Ó4‹` Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOO 

S =
=ö≈f=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=Ë==Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=ÌàÍÑª=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=fl_¡‡=àÍÈ�j

KÔoÍÑ•^=m_‰_°˘^ 
ÌÑÍ_Õÿ^=ÁÉ^Èƒ=‚f=hÎòÎ·j ÉË^Ñÿ^=Ñ≈ã=‚f=‚å-^=Ñgƒ NQOP 

T =
=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=ÓÉ_Õkã^=ÔÎ‡_’‹d=Ë=I=„_f_Îÿ^=Ë=_Î‡_ª`=Ë=_’Íà‹`=Ω=<Õÿ^Ë=fl_≈ÿ^=ÌÈ‡_oÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=≤f=⁄‹_’kÿ^=ø_∂`

K=_Â·‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^ 
í˙êÿ^=„_›ÎŸã=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd NQOP 



 ١٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

U ==ÔãáÑª^=Óá^Éd=€_ß=Ω=œ^Ñ‰˚_f=Óá^Éˇ^=iÈŸã`=“Îg�kÿ=}3—‹=t‹_‡àfÔ’Ÿ›ª_f=ÔÍÈ‡_oÿ^ ≤�f_gÿ^=i_‰Èÿ^=Ñgƒ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv NQOQ 

V =KÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=ÔÎ›·kÿ^=æ�~=m_gŸ�k‹=ÚÈó=Ω=m_·gŸÿ=ÏŸ‰˚^=Ï≈‹_§^=fiÎŸ≈kŸÿ=æÎ�Äkÿ^ ÌÉá^Ègÿ^=Ñ›®=l·f=Ó4·‹ Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOQ 

NM =Ñ‰_≈ª^=Ω=Óá^Éˇ^=àÍÈ�j=ÔoÍÑ•^=ÔÍá^Éˇ^=m_‰_°˘^=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^ Ñ›•^=àì_‡=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv NQOQ 

NN =
=ÔÎg�ÿ^=m_ÙÕÿ^=€_ß=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^=ÔŸ‹_≈ÿ^=ÒÈ—ÿ^=‚‹=ÌÉÈ≈åÿ^=∆›k.^=m_r_Îkv^=ÔÎgŸkÿ=}3—‹=Ï›ÎŸ≈j=æÎ�£

KÓÑƒ_åª^ 
às·f=‚åv=l·f=Ô›ù_Ã ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv NQOR 

NO =
=WÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=Ω=Ô‹_≈ÿ^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=fiÎŸ≈kÿ^=fl_¡·ÿ=ÔÎŸ~^Ñÿ^=ÓÚ_Õ’ÿ^

ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ 
Å‹_êÿ^=„_›ÎŸã=l·f=_Î‰ ÌáÑf=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=fi≈·ª^=Ñgƒ NQOS 

NP ==“wŸª^=éá^Ñª^=m^á^Éd=àÍÈ�kÿ=}3—‹=áÈîjÓàì_≈ª^=ÔÎª_≈ÿ^=m_‰_°˘^=ö≈f=ÚÈó=Ω=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=t‹^àf=_Âf ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd NQOT 

NQ =ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÎ·—kÿ^=m_ÎŸ’Ÿÿ=ÔÎrá_¶^=ÓÚ_Õ’ÿ^ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚åv NQOU 

NR ==ø_ê·ÿ^=Óá^Éd=àÍÈ�jÓàì_≈ª^=ÔÍÈf3ÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m_‰_°˘^=ö≈f=ÚÈó=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=ÏÕîÿ^=4»=Ïf˙�ÿ^ uà-^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ ⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã NQOU 



 ١١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

NS =ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=fiÎŸ≈kÿ^=ÔÎf3ÿ^=m^á^Éd=Ú^É`=fiÍÈ—kÿ=}3—‹=áÈîj=Ú_·f =äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ÉË^Ñÿ^ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚åv NQOV=

NT =
=iá_skÿ^=ö≈f=ÚÈó=Ω=_‰àÍÈ�kÿ=}3—‹=uÖÈ∂Ë=_Â≈–^Èÿ=Ôã^áÉ=WÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=Ω=i˙�ÿ^=„Ë¯è=m^É_›ƒ

ÔÎg·r˚^Ë=ÔÎfà≈ÿ^ 
Ìà›≈ÿ^=Ñπ`=‚f=fiƒ_‡ Ï≈Ã_êÿ^=ÑÎ›•^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOV=

NU =
=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÌÈ‡_oÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=ÔÎ·gÿ=}3—‹=áÈîj=‚‹=Êj_r_v=àÍÑ—jË=ÔÎŸg—kåª^=m_ÍÑwkÿ^=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^

=fl_ƒ=kv=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ŒÛ_¿Èÿ^=ÏŸ»_èNQRMK|‰ 
ÌàÂêÿ^=àÃ_¿=‚f=!^=Ñgƒ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚åv NQPM=

NV =
=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=‚‹=ÔÎÿË˚^=œÈÕîŸÿ=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^=àÍÈ�kÿ=}3—‹=uÖÈ∂

=ö≈fÓàì_≈ª^=ÔÎª_≈ÿ^=iá_skÿ^ 
ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd NQPM=

OM =ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=m^á^Éd=Ω=æÎ�Äkÿ^=”àÃ=Ú_·gÿ=}3—‹=áÈîj ÑÍÈåÿ^=àì_‡=‚f=Ñ›® ⁄Î›§^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=0_ì NQPM=

ON ==œ^àèˇ^=fl_¡·ÿ=ÔÎŸ~^Ñÿ^=ÓÚ_Õ’ÿ^ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÌÈf3ÿ^ hÿ_ù=€b=fiÎ‰^àfd=‚f=ÏŸƒ Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQPM=

OO =
=ÔÎª_≈ÿ^=m^2¶^=ö≈f=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=}ÈkÕª^=Ïÿ_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=“Îg�kÿ=Ôv3—‹=ÔÎsÎj^3ãd

Óàì_≈ª^ 
fiã_—ÿ^=Ñπ`=‚f=áÈî·‹ ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚åv NQPN=



 ١٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

OP ==≤ÍÉÈ≈åÿ^=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=m_≈‹_§^=m_r_Îkv^=ÔÎgŸkÿ=Ôv3—‹=ÔÎsÎj^3ã^

=fl_ƒ=kvNQRM|‰=
ÑÂÎŸgÿ^=Ñ›®=l·f=ÔŸÎ‰=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚åv=NQPN=

OQ =}3—‹=áÈîj=W=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=ÔÎ›·j==l·f=Ó4·‹ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ`=NQPN=

OR =}3—‹=áÈîj=W=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=⁄g—kåª^==ÔãáÑ‹=ÌàÍÑ‹=hÍáÑj=ÉÈπ=€b=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ≈ã=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ`=NQPN=

OS ==Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=m_Îv˙îÿ=}3—‹=áÈîjÓàì_≈ª^=ÔÎª_≈ÿ^=m^2¶^=ö≈f=ÚÈóÏ•_îÿ^=„_›ÎŸã=‚f=Ñÿ_~=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^ÑgƒNQ=LN==LNQPO|‰

OT =ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=ÔÍÈf3ÿ^=m_‹Ñ¶^=ö≈f=ÔîÄî¶=Ôv3—‹=ÔÎsÎj^3ã^=äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^ÑgƒNT==LR==LNQPO|‰

OU =ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§_f=ÔÍË3ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=_ÎŸ≈ÿ^=m_ã^áÑÿ^=t‹^àf=àÍÈ�kÿ=Ôv3—‹=ÔÎsÎj^3ã^=;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚f=‚åv=NP==LT==LNQPO|‰

OV =ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âË=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âË=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’ª=Ï›Î¡·kÿ^=àÍÈ�kÿ^=

}3—‹=áÈîj=W=ÔÃà≈ª^=∆›kß=m_gŸ�k‹=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=
⁄Î¶^=_f`=„_›ÎŸã=‚f=!^Ñgƒ=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ìPM==LP==LNQPP|‰

PM =ÔÃà≈ª^=∆›kß=m_gŸ�k‹=ÚÈó=Ω=fiÂÍÑƒ_å‹Ë=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=ÌàÍÑª=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=:Îk≈ÿ^=Ìâ_»=‚f=!^Ñgƒ=‚å-^Ñgƒ=‚f=yÎ›åÿ^Ñ›®OQ==LQ==LNQPP|‰



 ١٣ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

PN =ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âË=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=fiå–=m_ÎŸ›ƒ=ÔãÑ·‰=ÓÉ_ƒˇ=}3—‹=áÈîj=Ïfà•^=äÂr=‚f=ÑÂÃ=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=NN==LR==LNQPP=|‰

PO =ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=ÚÈó=Ω=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñª=⁄‹_êÿ^=fiÍÈ—kÿ^=fl_¡‡=àÍÈ�j=Ï–Ëàÿ^=Ñ≈—‹=‚Í=“Ÿ�‹=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚f=‚åv=OO==LR==LNQPP|‰

PP =›Î¡·kÿ^=fl^äkÿ˘^Ï=ÔÎ∑È—j=Ôã^áÉ=W=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=≤·gŸÿ=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ï›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=Ï‡_Î›•^=‚fâ=‚f=Ñ›®=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^ÑgƒT==LS==LNQPP=|‰

PQ ==fiÎŸ≈kÿ^=fl_¡·ÿ=ÔÎrá_¶^=ÓÚ_Õ’ÿ^}3—‹=áÈîj=W=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=fl_≈ÿ^=ÌÈ‡_oÿ^=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚åv=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ`=NN==LO==LNQPQ|‰

PR =ÔÎª_≈ÿ^=iá_skÿ^Ë=m^2¶^=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=i˙�ÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m^á_Âª^=àÍÈ�j=ŒÎã=€b=%_ã=‚f=◊á_g‹=ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=OR==LP==LNQPQ|‰

PS =ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§_f=Ìà’Õÿ^=‚‹˚^=äÍä≈jË=“Î—¢=Ω=ÔÎ≈‹_§^=Óá^Éˇ^=ÔÕÎ¿Ë=àÍÈ�kÿ=}3—‹=áÈîj=ÌàãËÑÿ^=Ñ›®=‚f=ÑÂÃ=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚Í=‚å-^ÑgƒOT==LR==LNQPQ|‰

PT =
à≈ÿ^É_›kƒ˘^4Í_≈‹ÚÈòÎÃÔÎ‹˙ãˇ^ÉÈ≈å·fÑ›wº_‹ˇ^Ô≈‹_ûÔÎ›Ÿ≈ÿ^Ñ‰_≈ª_ÎÕÎåã¯ª^Ú^É˚_∑È—kŸv3—∏ÖÈ∂`

ÔÎª_≈ÿ^ËÔÎf=
àã_§_·πàÿ^Ñg≈·fÑÎÿË=‚å-^Ñgƒ=‚f=yÎ›åÿ^Ñ›®NM==LT=LNQPQ|‰

PU ==ÚÈó=Ω=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=„Ë¯è=ÓÉ_›ƒ=àÍÈ�jÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd4îgÿ^=fiÍà’ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~=‚å-^Ñgƒ=‚f=yÎ›åÿ^Ñ›®NS==LT==LNQPQ|‰



 ١٤ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

  تاريخ املناقشة اسم املشرف اسم الباحث عنوان البحثث  مم

PV =ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§_f=∆›k.^=Ô‹Ñ~=m^É_›≈ÿ=Ï›Î¡·kÿ^=àÍÈ�kÿ^=ÑÎ›Î-^=Ñ›®=‚f=Ñ≈ã=‚å-^Ñgƒ=‚f=yÎ›åÿ^Ñ›®OQ==LT==LNQPQ|‰
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 ملحق 
 هـ٣٠/٨/١٤٣٦حتى تمت مناقشتها الدكتوراه التي رسائل 

 المناقشة المشرف العنوان الدرجة اسم الباحث/ة م
 1435 حممد السميح أ.د. عبداحملسن بن التطوير التنظيمي إلدارات التعليم األهلي واألجنيب يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية دكتوراه زينب بنت حمسن اإلبراهيم٤٤
 1435 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش تطبيق معيار إدارة ضمان اجلودة وحتسينها باجلامعات السعودية الناشئة يف ضوء اخلربات العاملية دكتوراه غرم اهللا بن دخيل اهللا العلياين٤٥
 1435 أ.د. إبراهيم بن حممد اخلضري تيجية يف إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعوديةتصور مقرتح لتطبيق اإلدارة اإلسرتا دكتوراه تركي بن سعد حممد العتييب٤٦
 1435 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح تصور مقرتح ألدوار القائد التحويلي ملديري املعاهد العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية دكتوراه عبداهللا بن مشبب األمحري٤٧
 1435 أ.د. سليمان بن عبدالرمحن احلقيل تطوير اإلدارة اجلامعية يف جامعة سلمان بن عبدالعزيز يف ضوء السلطات واإلدارة: تصور مقرتح دكتوراه أريج بنت حممد التوجيري٤٨
 1435 أ.د. إبراهيم بن حممد اخلضري وء مدخل إدارة التغيريتطوير األداء اإلداري لعمداء الكليات باجلامعات السعودية يف ض دكتوراه تركي بن منور مسري احلريب٤٩
 1435 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش تطوير اجلامعات األهلية السعودية يف ضوء اإلدارة االسرتاتيجية : تصور مقرتح دكتوراهإبراهيم بن زيد الفحيلة القحطاين٥٠
 1436 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش مقرتح لتطوير إدارة برامج السنة التحضريية باجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات الدولية املعاصرة"."تصور  دكتوراهمنرية بنت نايف بن ناصر العتييب٥١
 1436 أ.د. أمحد بن عبدالعزيز الراشد عربية السعوديةتصور مقرتح لتطوير مؤسسات التعليم العايل األهلي يف ضوء معايري االعتماد األكادميي باململكة ال دكتوراه هاجر بنت حبيب اهللا نياز٥٢
 1436 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل تطوير التعليم املوازي للدراسات العليا الرتبوية يف اجلامعات السعودية احلكومية يف ضوء متطلبات التنمية : تصور مقرتح دكتوراه نداء بنت ناصر الناصر٥٣
 1436 أ.د. أمحد بن عبدالعزيز الراشد تصور مقرتح لتطوير كليات الرتبية للبنات باجلامعات السعودية يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة راهدكتو  هند بنت علي الشهري٥٤
 1436 ناصر الشثري د. عبدالعزيز بن تطوير أداء مؤسسات رياض األطفال مبدينة الرياض يف ضوء مدخل إدارة املوارد البشرية دكتوراه اجلوهرة بنت حممد الرزوق٥٥
 1436 أ.د. إبراهيم بن حممد اخلضريتطوير أقسام اإلدارة والتخطيط الرتبوي باجلامعات السعودية يف ضوء معايري اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي : تصور مقرتح دكتوراهجرب بن حممد بن سعد اهلاجري٥٦
 1436 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش مي لوظائف إدارة املوارد البشرية يف إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية : منوذج مقرتحالتميز التنظي  دكتوراه ماجدة بنت حممد  السامل٥٧
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 ملحق 
 هـ ٣٠/٨/١٤٣٦حتى ولم تناقش وافق مجلس القسم عليها  الدكتوراه التيعناوين مخططات 

 المشرف عنوان البحثالدرجة دارس/ةاسم التاريخ موافقة القسم
 الشثري ناصر بن عبدالعزيز. د السعودية العربية اململكة يف الرتبوي البحث جمال يف األخرى التعليم ومؤسسات الرتبوية الكليات بني الشراكة لتطوير مقرتحة اسرتاتيجية دكتوراه اخليربي سامل حسن بنت أريج 1432 12 18
 الراشد عبدالعزيز بن أمحد. د.أ مقرتح تصور:  السعودية العربية باململكة للبنات الكرمي القرآن حتفيظ ملدارس احلكومية الثانية املرحلة بنظام الداخلية الكفاءة دكتوراه الفراج إبراهيم بن حلصا بنت لولوة 1434 5 4
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح معة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء مدخل إدارة املعرفة : تصور مقرتحتطوير الفعالية التنظيمية جلادكتوراه صفية بنت عبدالعزيز علي املطلق 1435 1 1
 د. عبداحملسن بن سعد الداود املتحدة األمريكية: دراسة مقارنةتطوير إدارة اجلمعيات العلمية الرتبوية يف اجلامعات السعودية يف ضوء خربة كل من مجهورية مصر العربية والواليات دكتوراه عبداهللا بن محد عبداهللا القعيد 1435 2 20
 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش منوذج مقرتح للتخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية.دكتوراه بدر بن عبدالعزيز بن حممد الغفيلي 1435 5 16
 د. عبداحملسن بن سعد الداود ية  .تصور مقرتح لرفع الكفاءة الداخلية النوعية لعمادات التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف اجلامعات السعودية يف ضوء اخلربات العامل دكتوراه بن عبداهللا العجالن محد بن عبدالرمحن 1435 5 16
 د. عبدالعزيز بن عبداهللا العريين أمنوذج مقرتح . :ظيمية للقيادات اإلدارية جبامعة امللك فيصل يف ضوء أطر القيم املتنافسةتطوير الثقافة التندكتوراه غادة بنت عبداهللا بن أمحد الطاهر 1435 6 24
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح ريكية وجامعات مجهورية أملانيا االحتادية: دراسة مقارنةمراكز ريادة األعمال يف اجلامعات السعودية يف ضوء خربات جامعات الواليات املتحدة األمدكتوراه لولوة بنت إبراهيم بن عبدالرمحن الغنيم 1435 6 28
 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري تصور مقرتح لتطوير أداء كليات الرتبية باجلامعات السعودية يف ضوء مدخل املقارنة املرجعيةدكتوراه اجلوهرة بنت عثمان علي الركبان 1435 7 27
 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري تطوير أداء مديري إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل اإلدارة اإلبداعيةدكتوراه حسن بن رفاع بن حامد املطريي 1435 7 27
 د. عبداحملسن بن سعد الداود شاملة جبامعة الدماماسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة اجلودة الدكتوراه عبدالعزيز بن سليمان بن حممد العمري 1435 8 4
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل سرتاتيجية مقرتحة إلدارة تسويق اخلدمات اجلامعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةدكتوراه حممد بن فاهد حممد النوفل 1435 8 4
 د. إبراهيم بن سليمان العودة اتب الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري التميز املؤسسي: تصور مقرتحتطوير أداء مكدكتوراه مها بنت أمحد القرزعي 1435 8 4
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح املتحدة واململكة األردنية اهلامشية دراسة مقارنة دور إدارة اجلامعات السعودية احلكومية يف حتقيق متطلبات سوق العمل يف ضوء خربات جامعات اململكةدكتوراه نورة بنت أمحد عبدالعزيز الراشد 1435 8 4
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح الفعالية التنظيمية لعمادات الدراسات العليا باجلامعات السعودية : تصور مقرتحدكتوراه عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز املزيين 1435 12 26
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود تطوير إدارة الكراسي البحثية يف اجلامعات السعودية يف ضوء بعض االجتاهات احلديثةدكتوراه د بن عبداهللا حممد األمحدأمح 1436 1 10
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل ودية يف ضوء التوجهات العلميةمنوذج ملعايري التمييز الريادي للقيادات اجلامعية باململكة العربية السعدكتوراه حنان بنت حممد بن سعد الشواف 1436 1 10
 د. عبداحملسن بن سعد الداود اسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق احلوكمة يف إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية يف ضوء التجارب العامليةدكتوراه ليلى بنت محد عبدالرمحن القاسم 1436 1 24
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل تصور مقرتح لتطوير عمادات البحث العلمي باجلامعات السعودية يف ضوء إدارة اجلودة الشاملةدكتوراه ل بنت حممد عبدالعزيز الورثانأم 1436 3 21
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود احلكومية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدرايةتصور مقرتح لتطوير اإلدارة املدرسية مبدارس التعليم العام دكتوراه خلود بنت عثمان بن صاحل الصوينع 1436 3 21
 عجميد. نوف بنت عبد العايل ال تصور مقرتح لتطبيق إدارة املعرفة يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعوديةدكتوراه سارة بنت سليمان العريفي 1436 3 21
 د. إبراهيم بن سليمان العودة تصور مقرتح لتطوير القيادات املدرسية عرب شبكات جمتمعات التعلم املهين يف املدراس التابعة ملشروع امللك عبداهللا لتطور التعليمدكتوراه هدى بنت سعيد عبداهللا خبيت 1436 3 21
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل ر األداء االسرتاتيجي إلدارات التعليم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل األداء املتوازن (تصور مقرتح)تطويدكتوراه هند بنت عبداهللا بن ناصر احلقباين 1436 6 10
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NP=
=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=≤·gŸÿ=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑ‹=á_Îk~˘=}3—‹=áÈîj

ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ú_Íàÿ^=Ô—�·¥ 
:Îk≈ÿ^=Ìâ_»=‚f=!^Ñgƒ =ÑgƒÌáÑf=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=fi≈·ª^ NQOS 

NQ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=Ïf˙�ÿ^=É_èáˇ^=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ <Â§^=ãÈ‹=‚f=Ñπ` ÌáÑf=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=fi≈·ª^=Ñgƒ NQOS 



 ١٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NR=ÔÎÃ^àèˇ^=fiÂ‹_Âª=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=ÌàÍÑ‹=áËÑÿ=ÔÎ∑È—j=Ôã^áÉ „˙s≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ =ÑgƒÏ‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^ NQOS 

NS=
=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=ä‘à‹=⁄g–=‚‹=Ô‹Ñ—ª^=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω=Ó4î—ÿ^=ÔÎgÍáÑkÿ^=m^áËÑÿ^=∆–^Ë

EÔÎ∑È—j=Ôã^áÉF==Wéá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ_f 
É^ËÑÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚åv 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd NQOS 

NT=
=Ω=_‰àÃ^Èj=flâ˙ÿ^=m_Í_Õ’ÿ^=Ô—�·ª=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=Wm_·gŸÿ=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=ÔÎfà≈ÿ^=Ô…Ÿÿ^=m_Ãàê‹

ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ú_Íàÿ^ 
u^àÕÿ^=0_ì=l·f=ÓÈÿÈÿ Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡ NQOS 

NU=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=⁄›≈ÿ^=øÈ…ó Ìà≠Èkÿ^=Ñ›®=l·f=tÍá` Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡ NQOS 

NV=ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=Ω=ÔÍÈf3ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜àÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m_Í_Õ’ÿ^ Ï�gÿ^=!^Ñgƒ=‚f=Ñπ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ NQOT 

OM=ÉÈ≈ã=÷Ÿª^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ω=m^á^à—ÿ^=Ö_£^=m_–È≈‹? Ì2Î¶^=‚åv=l·f=tÍá` yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ NQOT 

ON=
=ÔÍá^Éˇ^=ÔÃàêª^=m_›Â‹=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^Ë=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=_Âkãá_º=ÒÑ‹Ë

ú_Íàÿ^ 
ÌàÂêÿ^=ÏŸƒ=l·f=Ñ·‰ ÌáÑf=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=fi≈·ª^=Ñgƒ NQOT 



 ١٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OO=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÏŸ‰˚^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑª=ÔÎã_ã˚^=m_Í_Õ’ÿ^ â_Î‡=!^=hÎgv=l·f=àr_‰ Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOT 

OP=
=ø_∂˚^=_Âk–˙ƒË=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_·gŸÿ=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=Ω=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^

m_›Ÿ≈›Ÿÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f 
⁄≈êª^=Ñπ=l·f=ÓáÈ‡ Ï≈Ã_êÿ^=ÑÎ›•^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOT 

OQ=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^ =àì_‡=l·f=Ú^Ñ‡àì_·ÿ^ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ NQOT 

OR=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=Ω=t·∑É=ÔÍà¡‡=“Îg�j=ÔÎ‡_’‹d=ÒÑ‹

ÔÎ‹˙ãˇ^ 
„_≈g§^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=_Â‡ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ NQOT 

OS==ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª_f=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω=Ï‡_å‡ˇ^=Ñ≈gÿ^=Ôãá_ºm_·gŸÿ=ÔÎŸ‰˚^ Ïs•^=Ñè^á=l·f=⁄‹` qÈ≈gª^=‚åv=‚f=Ñ›® NQOT 

OT=≤›Ÿ≈ª^Ë=Ú˙‘Èÿ^Ë=‚ÍàÍÑª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ïÿ˝^=hã_•^=fl^ÑÄkã^=Ω=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=m^á^Éd=áËÉ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` Ï≈Ã_êÿ^=ÑÎ›•^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOT 

OU=
=Ô‹Ñ~=ä‘à‹=Ω=ÔÎgÍáÑkÿ^=t‹^2ÿ^=Óá^Éd=∆–^Ë=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=à›kåª^=fiÎŸ≈kÿ^Ë=∆›k.^

ÔÎ∑È—j=Ôã^áÉ=WÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã 
ŒÍà�ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=Ñ›® Ï≈Ã_êÿ^=ÑÎ›•^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` NQOT 



 ٢٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OV=
==ÔÎƒ_›kr˘^=flÈŸ≈ÿ^=ÔÎŸ’f=ÌÈf3ÿ^=æÎ�Äkÿ^Ë=Óá^Éˇ^=ïî£=Ω=ÔÎf3ÿ^=Ω=4kår_ª^=t‹_‡àf=∆–^Ë

ˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ωm_ãá^Ñÿ^Ë=≤ãá^Ñÿ^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ã=
⁄ÃÈ·ÿ^=Ñ‰_Ã=‚f=Ñ›®=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=NR==LR==LNQPM|‰=

PM==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=Ω=ÏãáÑª^=ø_ê·ÿ^=Óá^Éd=∆–^Ë–ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉÏ‹_Îÿ^=ÌÉ_‰=l·f=Ô≈Ãá=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=NS==LR==LNQPM|‰=

PN=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎÿË˚^=œÈÕîÿ^=Ï›Ÿ≈‹=Ú^É`=≤å¢=Ω=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^=ÔÎŸƒ_Ã=ÒÑ‹<Íäª^=„_›ÎŸã=‚f=!^Ñgƒ=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=P=LSLNQPM|‰=

PO=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=Ô—ÎŸ…ÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=SLSLNQPM|‰=

PP==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=E≤·fF=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=á^à—ÿ^=∆·ì=m_–È≈‹–ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=Ìà≠Èkÿ^=fiÎ‰^àfd=‚f=ç‡`=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚f=‚åv=NS==LS==LNQPM|‰=

PQ==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ú˙‘Èÿ=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_•^–ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=ÔŸÎwÕÿ^=ÑÍâ=‚f=fiÎ‰^àfd=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=OV==LS==LNQPM|‰=

PR=⁄›≈Ÿÿ==⁄·ÎÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=ÔÎ≈Ã^Ñf=ÌÈf3ÿ^=œ^àè˚^=ä‘^à‹=ÌàÍÑª=ÌÉ_Î—ÿ^=◊ÈŸåÿ^=Ô–˙ƒ=àì_‡=€b=Ñ≈ã=‚f=hgê‹=çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›®=QLTLNQPM|‰=



 ٢١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PS==éá_ª^=ÌàÍÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=ÑÍÑ¢fiÎî—ÿ^=Ô—�·‹=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=Íä≈ÿ^=Ñgƒ=fiÎ‰^àfdä=çÎ›¶^=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=OO==LNM==LNQPM|‰=

PT=
=¬ÎÕ¢=éá^Ñ‹=Ï›Ÿ≈‹Ë=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈ÿ^=ÔÎ›·j=Ω=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=áËÉ

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÍà’ÿ^=„bà—ÿ^=
πàÿ^=Ñgƒ‚=ŒŸ~=€b=hÎgè==‚πàÿ^=Ñgƒ=ÏŸƒ=‚fÏ‡_gÎwåÿ^=OO=LNM==LNQPP|‰=

PU=
=éÈÍáÈÿ_’gÿ^=ÔŸvà‹=‚‹=€Ë˚^=ÒÈkåª^=m_gÿ_ù=iàåj=≥d=ÔÍÉ¯ª^=⁄‹^È≈ÿ^–==Ô≈‹_r=Ω=I=fl_¡k‡^

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=
fiÎ·…ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=ÓÈÿÈÿ=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OP==LNN==LNQPM|‰=

PV=

=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=Ïf˙�ÿ^=É_èáˇ^=∆–^Ë=ÔŸvà‹=m_gÿ_ù=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^

i_åÿ^=IéÉ_åÿ^=Iç‹_¶^F=ÒÈkåª^=|=éÈÍáÈÿ_’gÿ^==‚ÂÎŸƒ=m_Ãàêª^=m_Îf˙�ÿ^=m^Ñèàª^Ë=E‚‹_oÿ^=I«

=Ïã^áÑÿ^=fl_≈ÿ^=‚‹=Ï‡_oÿ^=⁄îÕÿ^=ΩNQOVLNQPM|‰=

fl^ä≈ÿ^=Ñ›®=l·f=ÓáÈ‡=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=NLNOLNQPM|‰=

QM=
ÒÑÿ=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^=ïÛ_î~==ÔÙÎ‰=Ú_òƒ˚=ÔÍÈ·≈ª^=}Ëàÿ_f=_Âk–˙ƒË=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=çÍáÑkÿ^=
à›≈ÿ^=„_›ÎŸã=l·f=Ô·Î‹`=Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡=OOLNO=LNQPM|‰=

QN=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=Óá^Éd=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=⁄~Ñ‹=“Îg�j=m_–È≈‹=Íà’ÿ^=Ñgƒ=Ñÿ_~fi=_›ÎŸã4îgÿ^=„=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OT=LNO=LNQPM|‰=



 ٢٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

QO=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑª=ÏÕÎ¿Èÿ^=Ú^É˚^=ÒÈkå‹Ë=⁄›≈ÿ^=øÈ…ó=≤f=m_–˙≈ÿ^ Íä≈ÿ^=Ñgƒä=tÃà≈ÿ^=Ñ≈ã=‚f Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f OULNOLNQPM|‰ 

QP=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=m_Ãàê‹Ë=Ωàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^ „^ÑÍÈåÿ^=!^Ñgƒ=‚f=Ñπ` Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f OVLNOLNQPM|‰ 

QQ=
=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª_f=ÔÎÕì=4»=ÔÎãáÑª^=Ô�ê‡˚^=ÜÎÕ·j=m_–È≈‹

ø_ê·ÿ^=m^ÑÛ^áË=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=à¡‡ 
„_g‘àÿ^=„_›oƒ=l·f=Óà‰È§^ Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ OVLNOLNQPM 

QR=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=Ú˘Èÿ^ -b=Ñ›®=‚f=Ñ≈ãÑÎ›Î ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ P==LN==LNQPN|‰ 

QS=
=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹==fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=Ωàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^

||=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=||=≤fáÑkª^Ë=hÍáÑkÿ^ 
ÑÎ≈—ÿ^=Ñπ=‚f=!^Ñgƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd R==LN==LNQPN|‰ 

QT=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=m_Í_Õ‘=ÔÎ›·kÿ=}3—‹=áÈîj=Ïó_—ÿ^=Ñ›®=l·f=⁄ÍÑ‰=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=R==LN==LNQPN|‰=

QU=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Éd=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=fiÎî—ÿ^=Ô—�·¥=ÔÎŸ‰˚^Ë „^ÑÎwŸÿ^=fiÎ‰^àfd=‚f=„_›ÎŸã yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ S==LN==LNQPN|‰ 



 ٢٣ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

QV=
=≤Ãàêª^Ë=hj_’ª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=ÌàÍÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_•^

≤ÍÈf3ÿ^ 
€ÈÿÜ7^=ÉÈπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ NMLN=LNQPN|‰ 

RM=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=t‹^àf=_Âf=“wŸª^=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑ‹=m_Í_Õ‘=flàù˚^=0_ì=‚f=„_›ÎŸã Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f NO=LN=LNQPN|‰ 

RN=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=m_–È≈‹ „_î•^=Ñ≈ã=‚f=Ñ›® Íä≈ÿ^=Ñgƒä=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f NP=LN=LNQPN|‰ 

RO=≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=ÌàÍÑ‹Ë=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=Ôãá_º Ìàπ˚^=hgê‹=‚f=!^Ñgƒ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NU=LN=LNQPN|‰ 

RP=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=ÌàÍÑ‹=Ôãá_º=∆–^Ë

≤Ãàêª^ 
Ï‡_ÎŸ≈ÿ^=!^=⁄Î~É=!^=flà» ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` OPLN=LNQPN|‰ 

RQ=uà¶^=Ô¡Ã_®Ë=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=ä‘^à‹=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j é_‰Ñÿ^=Ñπ`=åÎƒ=àf_r Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ OQLN=LNQPN|‰ 

RR==Óá^Éd=Ω=∆‡_‹=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›®=ÅÎêÿ^=ÉÈÂr=fl_ƒ=‚‹=œá_≈ª^=ÔÍàÍÑ‹NPSRJNPTP|‰ ∆Í_êÿ^=„_›oƒ=‚f=Êÿˇ^Ñgƒ ⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã ORLN=LNQPN|‰ 



 ٢٤ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

RS=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=Óá^Éd=Ω=ÔÍá^Éˇ^=Ô‹Ú^Èª^=“Î—¢=ÒÑ‹ _náÈÿ^=Ñ›®=l·f=⁄‹`„ Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ OSLN=LNQPN|‰ 

RT==m_Îv˙îÿ^=öÍÈÕj=∆–^Ëú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ ÷Í4gª^=0_ì=l·f=_Â‹ ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ N==LO==LNQPN|‰ 

RU=fi7=ÔvÈ·›ª^=m_Îv˙îŸÿ=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÎ·—kÿ^=m_ÎŸ’ÿ^=Ú^Ñ›ƒ=Ôãá_º=ÒÑ‹ Ìà›êÿ^=hŸÎÂª_gŸÎÂ‹=ŒÍ_‡ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ O==LO==LNQPN|‰ 

RV=m_›Ÿ≈ª^=Ú^É`=ÒÈkå¥=_Âk–˙ƒË=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^=:Îk≈ÿ^=”Ëâà‹=l·f=wóË=⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã=PLOLNQPN|‰=

SM=
=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§_f=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=fl_å–˚=Ï›Î¡·kÿ^=àÍÈ�kÿ^

=Ú_òƒ`ËçÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=
Ï≈Îgåÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=ÔŸÂ‡=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=Q==LO==LNQPN|‰=

SN=
=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔãáÑª^=⁄Î‘Ë=m^á_Â‹=ÔÎ›·j=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=œàê‹=áËÉ

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥ 
ÌÑ‹_…ÿ^=”Ëâà‹=‚f=ÏŸƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd R==LO==LNQPN|‰ 

SO=
=Óá^Éd=Ôã^áÉ=Iú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ïÿ_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=m_åã¯‹=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^=m^É_Î—ÿ^=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^

‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ÿƒ=ÔÎ—Îg�j 
ÌÑêÿ^=Ñ›®=l·f=⁄‹` Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ U=LO==LNQPN|‰ 



 ٢٥ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

SP=
=ÔÎfà≈ÿ^=Ô≈‹_§^=Ω=ˆÑkgª^=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Èòƒ=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=«àÃ=ÔvÈkÕª^

ÔÍÉÈ≈åÿ^ 
:Îk≈ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=Ô›Îè yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ V==LO==LNQPN|‰ 

SQ=
Î‡Ë3’ÿˇ^=ÔÍá^Éˇ^=m_—Îg�j=?Ô==ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=_‰àÍÈ�j=m_gŸ�k‹Ë=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=
Ìà5˚^=Ñ≈ã=‚f=ÏŸƒ==‚f=‚πàÿ^ÑgƒÉË^Ñÿ^=Ñπ NRLOLNQPN|‰ 

SR=‚ÂŸ›ƒ=m_–È≈‹=ÚÈó=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàê‹=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^=Óá^Éd=hÎÿ_ã`=„_≈·’ÿ^=Ñ›®=l·f=€^È‡=å-^=Ñgƒ‚=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=NRLOLNQPN|‰=

SS=ÓáÈ·j=é`á=Ô¡Ã_®=Ÿƒ=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=≤›Ÿ≈›Ÿÿ=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=Ω=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=áËÉ=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=Ï›Î›kÿ^=à›ƒ=‚f=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=NTLOLNQPN|‰=

ST=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=i_åk‡˘^=fl_¡‡=∆–^Ë ÑÎèàÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=ÔÍÉ_‡ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ ORLO=LNQPN|‰ 

SU=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=m_Ãàê‹=⁄›ƒ=m_–È≈‹ =Ú_fdÑÎ·r=‚f=ÎÆ=l·f Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ NTLPLNQPN|‰ 

SV=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=à¡‡Ë=fi‰à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=Ï›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=Œîÿ^=Óá^ÉdÌä·≈ÿ^=fi‰É˚^=‚f=fiÎ‰^àfd Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ` OPLP=LNQPN|‰ 



 ٢٦ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

TM=
=Ô≈‹_r=Ω=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=ÒÑÿ=⁄›≈ÿ^=øÈ…óÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^==_Âj_ÍÈkå‹=W

_ÂkÂr^È‹=hÎÿ_ã`Ë 
„^Ñπ=⁄Î∏=€˙ù=l·f=_èá yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ OPLP=LNQPN|‰ 

TN=ÎgÍáÑkÿ^=m_r_•^Ô=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ˚=Ìà›≈ÿ^=Ñ›®=l·f=Ú_5`=Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡=OQLP=LNQPN|‰=

TO=
=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=Ω=ÏãáÑª^=∆›k.^=Ôwì=äÍä≈j=Ω=ÔãáÑª^=Óá^Éd=ÔÎŸƒ_Ã=ÒÑ‹

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥ 
Ï‡_‡ÖÈÿ^=ÑÂÃ=l·f=tÍá` Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ OU=LP==LNQPN|‰ 

TP=
4Î…kŸÿ=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=Ô‹Ë_—‹=∆–^Ë==‚‹=Ìá^Éˇ^

ÔÎ∑É_‘˚^=m^É_Î—ÿ^=à¡‡=ÔÂrË=
&_…ÿ^=ÑÂÃ=l·f=ÔÿÈ~=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ PMLP=LNQPN|‰ 

TQ=_ÂÍàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎƒ_·îÿ^=ÔÎ·Âª^=Ñ‰_≈ª^=Ω=ÔÍá^Éˇ^=ÓÉÈ§^=“Îg�j Ì4�ª^=„_sÎ›‰=‚f=hÎgv Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` N==LQ==LNQPN|‰ 

TR==ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Édfl_‹Ñÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹ ÌÑ‹_…ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=Áá_ã ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ Q==LQ==LNQPN|‰ 

TS=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ú_·f˚^=éá^Ñ‹=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=∆–^Ë=ÏŸ≈ÿ^=}ËÑº=‚f=àì_‡=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=RLQLNQPN|‰=



 ٢٧ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

TT=
?fiÎŸ≈kÿ^ËÔÎf3ÿ^Óá^ÉegÎ‹È’•_‹_≈ÿ_›ÎŸ≈kÿ_ãá^Ñμ˙Î‘ËÈj^àÍÑªÔÎgÍáÑkÿ_j_r_Îkv˘^=Fm_·f=E

‚‰à¡‡ÔÂrÈ·‹Ú_ÎgìÔ¡Ã_w¥?=
Ï≈gåÿ^=ãÈ‹=l·f=_èá=Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ U==LQ==LNQPN|‰ 

TU=m_·f=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=ä‘^à‹=Ω=ÓÑÛ_åÿ^=ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÔÃ_—oÿ^=⁄g—ª^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=4gƒ=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NQLQ=LNQPN|‰ 

TV=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=fl_‹Ñÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=Óá^Éd=Ω=⁄›≈ÿ^=‚ƒ=œËä≈ÿ^=:Î‰Èÿ^=!^Ñgƒ=fiÎ‰^àfd=fl_ãË=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=OMLQLNQPN|‰=

UM=
=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=ÔÎ‡_’‹d=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ

ÔÍÈf3ÿ^=m^É_Î—ÿ^=à¡‡=ÔÂrË=
Ï‡_gÎwåÿ^=0_ì=l·f=€^È‡=ÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡Ï=Ï›s≈ÿ^=OULQ=LNQPN|‰=

UN=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^Ë=Ìá_Îåÿ^=Ñπ`=àì_‡=‚Íàå‡=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=NQLRLNQPN|‰=

UO=
=≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ïf˙�ÿ^=hÍáÑkÿ^=ä‘^à‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^=m_fÈ≈îÿ^

≤fáÑª^Ë=
Ï‡_sƒÑÿ^=ÌË_ó=fiÂã=ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=NULR=LNQPN|‰=

UP=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ω=_ÎŸ≈ÿ^=m_ã^áÑÿ^=m_gÿ_ù=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ›Î¡·kÿ^=m˙’êª^=fi‰`=«Èfà§^=Ñπ`=l·f=Ú˙Â‡=⁄gêÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=OMLR=LNQPN|‰=



 ٢٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

=Ñgƒ=l·f‚πàÿ^=

UQ=
=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=≤›Ÿ≈›Ÿÿ=ÔÎ·Âª^=ÓÚ_Õ’ÿ^=ÔÎ›·j=Ω=ÌÈf3ÿ^=œàêª^=áËÉ=∆–^Ë

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎÿË˚^=œÈÕîÿ^=Ï›Ÿ≈‹Ë=fiÎŸ≈kÿ^Ë 
Ïv_·ª^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ï‘àj =àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^ÑgƒÌàoêÿ^ OQLR=LNQPN|‰ 

UR=
=ö≈gf=_Âk–˙ƒË=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=Ïf˙�ÿ^=Ñèàª^=_ÂÂr^ÈÍ=;ÿ^=⁄›≈ÿ^=øÈ…ó

ÔÎÃ^à»È∑Ñÿ^=m^4…kª^ 
àîÍÈ·ÿ^=„_›ÎŸã=‚f=Ñ›® ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚åv Q==LS==LNQPN|‰ 

US=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÔÎf3ÿ^=m_Ãàê‹=ÒÑÿ=m_Í_Õ’ÿ^z=ÔÎ›·j=hÎÿ_ã`=m_Ãàêª^Ë=m^àÍÑª^

m_ÍÈf3ÿ^=
hÎg•^=„_›ÎŸã=l·f=‚j_Ã=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NNLSLNQPN|‰ 

UT=
=_Âk–˙ƒË=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎÛ^àrˇ^=ÓÉ_Î—ÿ^Ë=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^

≤›Ÿ≈›Ÿÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f=
Ñ›•^=Ñπ`=‚f=àì_‡=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^Ñgƒ=‚åv=NOLS=LNQPN|‰=

UU=
=Ô—�·¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=ˆÉ_g‹=“Îg�j=ÒÑ‹

ú_Íàÿ^ 
àÍÑ…ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=fiÍá ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ NOLS=LNQPN|‰ 

UV=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=<—kÿ^=Ïÿ_≈ÿ^=ÑÂ≈ª^=t‹^àf=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^==Ú˙™àì_·ÿ^=àì_‡=l·f=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NULS=LNQPN|‰=



 ٢٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

VM=
=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=Ωàê‹=Ôãá_º=ÒÑ‹

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=t‹^àf=_Âf=“wŸª^ 
ÌÑÎèàÿ^=Ñ›®=‚f=0_è ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ OOLS=LNQPN|‰ 

VN=
=<—kÿ^=hÍáÑkŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=Ôåã¯ª_f=m_·gŸÿ=<—kÿ^=hÍáÑkÿ^=Óá^Éd=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=∆–^Ë

<Âª^Ë 
ÌàÂêÿ^=ŒãÈÍ=l·f=„_∑d ÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡Ï=Ï›s≈ÿ^ OQLS=LNQPN|‰ 

VO=
=Ω=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜áË=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=Á^àÍ=_›‘=‚ÍÑÎ≈ª^Ë=‚Íàó_-^=á_Îk~^=∆–^Ë

=Ô≈‹_rÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^ 
Ï‘3ÿ^=áÈî·‹=l·f=fl_åkf^ Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ OSLS=LNQPN|‰ 

VP=m_›Ÿ≈›Ÿÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f=_Âk–˙ƒË=éá^Ñª^=m^àÍÑª=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^ :Îk≈ÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÌáÑ·gÿ^ Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ P==LT==LNQPN|‰ 

VQ=
=m_‹â˚^=Óá^Éd=m_–È≈‹=m_ÎŸ’ÿ^=Ú^Ñ›ƒ=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û

fiÂj˙Î‘ËË=fiÂÛ˙‘ËË=fl_å–˚^=Ú_ã˜áË=
Ï‡_·åÿ^=ÑÂÃ=l·f=_Â‹=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=QLTLNQPN|‰=

VR=
=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=Ôì_¶^=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=Ÿƒ=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j

4Í_≈‹=ÚÈóEËäÍdF=ÓÉÈ§^==
Ìá_g—ÿ^=!^ÉÈr=ÏŸƒ=!^ÉÈr=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=TLTLNQPN|‰=



 ٣٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

VS=
=ÌàÍÑ‹Ë=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=fiÎŸ≈kÿ^=Ô·Â‹=m_Î–˙~`=”_oÎ‹=“Îg�j=m_–È≈‹

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvà›Ÿÿ=
Ïr^È≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=àÕ≈r=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` ULTLNQPN|‰ 

VT=
=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=m_gÿ_ù=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈ÿ^=Ôãá_›¥=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=m^Èòƒ=fl_Î–=ÒÑ‹

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›® 
Ïã_fÑÿ^=Ñ›®=l·f=fiÍá Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ V==LT==LNQPN|‰ 

VU==ÔÎ‹È’•^=€_Õù˚^=ú_Íàÿ=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=ö≈fú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÿ_≈ÿ^Ñgƒ=€^È‡Ï=:Îk≈ÿ^=”Ëâà‹=ÉÈ›®=÷ÿ_ª^=Ñgƒ=‚åv=NNLTLNQPN|‰=

VV=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈ª=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ^=ÔráÉ=Ÿƒ=éá^Ñª^=ÌàÍÑª=ÌÉ_Î—ÿ^=æ›·ÿ^=àn`

ú_Íàÿ^ 
Ï’‹=0_ì=Ñπ`=‚f=É_›ƒ ⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=„_›ÎŸã NNLTLNQPN|‰ 

NMM==Ω=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=áËÉÔã^áÑÿ^=É^àÃ`=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=�_Î·Â‹=≤Îf˙�ÿ^=‚ÍÑèàª^=ÓÚ_Õ‘=ÔÎ›·j Ì4�ª^=fl_·»=‚f=ãÈ‹ ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` NRLT=LNQPN|‰ 

NMN=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=æÎ�Äkÿ^=m_–È≈‹=:Îk≈ÿ^=Ï‘àf=Ì^ä»=‚f=hÍÖ=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ NSLTLNQPN|‰ 

NMO=
=Óá^âÈÿ^=â_Âû=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàê›Ÿÿ=<Âª^=È›·ÿ^=Ω=ÌÈf3ÿ^=œ^àè�ÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=ÏÿË¯å‹=fl_Âãd

≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹ 
Ï’ÿ_ª^=àf_r=‚f=áÈî·‹ çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›® OPLNN=LNQPN|‰ 



 ٣١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NMP=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=Ω=Ô≈f_kª^Ë=æÎ�Äkÿ^=Óá^Éd=m˙’ê‹ Ï›Îî≈ÿ^=i_�v=l·f=fiÍá qÈ≈gª^=‚åv=‚f=Ñ›® PMLNO=LNQPN|‰ 

NMQ=fiÍà’ÿ^=„bà—ÿ^=¬ÎÕwkÿ=ÔÍ4¶^=ÔÎÛ_å·ÿ^==éá^Ñª^=m^àÍÑª=ÔÎã_ã˚^=m_Í_Õ’ÿ^=ÑÎ›Î-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=áÑ·f=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` SLOLNQPO 

NMR=
=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ_f=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàêª=ÌÉ_Î—ÿ^=æ›·ÿ^=Ô–˙ƒ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=
Ìä·≈ÿ^=45=„^äÎ·ƒ=Ôÿ˙‰=ÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡Ï=Ï›s≈ÿ^=NQLOLNQPO|‰=

NMS=ÔÎŸ‰˚^=m_≈‹_§^=Ω=ÔÎ≈‹_§^=m^á^Éˇ^Ë=i˙�ÿ^=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ∑É_‘˚^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^=ÑÎ›Î-^=„_›ÎŸã=fiÎ‰^àfd==fiã_f=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NN==LP==LNQPO|‰=

NMT=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=≤ÍÉÈ≈åÿ^=≤›Ÿ≈ª^=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=iàåkÿ^=i_gã`=fi‰`fiŸÍÈåÿ^=∆ÎgÍàr=í_›ƒ=ŒÍ_‡=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=NU=LP==LNQPO|‰=

NMU=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f=Êk–˙ƒË=Ï›Î¡·kÿ^=Ç_·ª^„^ÑÍÈåÿ^=Ñ›®=àì_‡=l·f=fiÍá=ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv÷=ÉÈ›®=PMLPLNQPO|‰=

NMV=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�kÿ=„^â_r=Ô≈‹_û=ÓÑÛ_åÿ^=ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÔÃ_—oÿ^=Ô‹Ú˙‹=ÔráÉ=Ï›™=ÎÆ=‚f=ÏŸƒ=‚f=⁄îÎÃ=ÓáâÈÿ^=◊á_g‹=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NR==LQ==LNQPO|‰=



 ٣٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NNM=
=Óá^Éd=m^àè¯‹Ë=4Í_≈‹=“Îg�j=ÔÎ‡_’‹d=ÒÑ‹=Ô·ÍÑ‹=Ω=€_Õù˚^=ú_Íá=m_åã¯¥=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^

ú_Íàÿ^=
⁄Î—‹=fiÎ‰^àfd=‚f=ÑÂÃ=l·f=ÔÎ‹_ã=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OP==LQ==LNQPO|‰=

NNN=fiÎî—ÿ^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ˚=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=⁄—≈ÿ^=0_ì=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=⁄—ƒ=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OQ==LQ=LNQPO|‰=

NNO=
=hj_’‹=Ω=4Î…kÿ^=Óá^Éd=“Îg�j=m_–È≈‹=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=m_Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹

m_ÍÈf3ÿ^=
È‡Ïfà•^=ÉÈπ=l·f=œ=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì OULQLNQPO|‰ 

NNP=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàê‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^Ë=tÃà≈ÿ^=fiÎ‰^àfd=tÍá`==‚f=Ñπ`Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ PMLQLNQPO|‰ 

NNQ=
=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^=Óá^Éef=_Âk–˙ƒË=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^

≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=
„_‡äÿ^=!^=Ñgƒ=‚f=Ñ≈ã=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=PMLQ=LNQPO|‰=

NNR=
ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ω=m_‹â˚^=Óá^Éˇ=Ô≈gkª^=hÎÿ_ã˚^=πàÿ^=Ñgƒ=l·f‚==m^É_Î—ÿ^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹

ÔÎ∑É_‘˚^=
!^=Ñgƒ=l·f=Ï‡_Âj=yÎ›åÿ^=ÏŸƒ=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=O==LR==LNQPO|‰=

NNS=
_îj˘^=m^á_Âª=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Èòƒ=Ôãá_º=ÒÑ‹€==‚‹

ÔåÎÕ·ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=Ô›ù_Ã=Ñgƒ=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=NQLR=LNQPO|‰=



 ٣٣ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

m_gÿ_�ÿ^=à¡‡=ÔÂrË=

NNT=
uà¶^=Ô¡Ã_w¥=ÔÍÈ‡_oÿ^Ë=Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª_ãá^Ñ‹=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^Ë==ÔÂrË=‚‹

fi‰à¡‡=
Ï‡_�w—ÿ^=€Ñß=‚f=Ñ›®=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=ONLR=LNQPO|‰=

NNU==⁄›≈ÿ^=ÔoÍÑv=Ô›Ÿ≈ª^=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=⁄v=Ω=ÓàÍÑª^=áËÉú_Íàÿ^=Ê·ÍÑ¥=€_Õù˚^=ú_Íàf=πàÿ^Ñgƒ=ÓÑÂÃ‚=ÑÎ≈ã=‚f=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=ONLR=LNQPO|‰=

NNV=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_–È≈‹=ŒÎåÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ OSLRLNQPO|‰ 

NOM=≤fáÑkª^=à¡‡=ÔÂrË=‚›ŸÛ_v=Ô≈‹_û=ÔÎf3ÿ^=ÔÎŸ‘=Ω=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=hÍáÑj=t‹_‡àf=fiÍÈ—j=Ï‹2êÿ^=ÑÎèá=‚f=àì_‡=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì OULRLNQPO|‰ 

NON=
=àÕv=Ô¡Ã_w¥=i˙�ÿ^=ÒÑÿ=ÌÈf3ÿ^=á^È•^=m^á_Â‹=ÔÎ›·j=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈‹=ÔÎÿÈÙå‹

=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=‚ù_gÿ^≤›Ÿ≈ª^Ë=‚ÍàÍÑª^=
Ìä·≈ÿ^=∆ÍÑr=‚f=ÉÈ≈ã=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=OVLR=LNQPO|‰=

NOO=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈‹=hÍáÑj=m˙’ê‹=ö≈f=Ìà≠Èkÿ^=Ñ›®=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=Q==LS==LNQPO|‰=

NOP=ÔÍÈf3ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=Êj_—Îg�jË=m_‹â˚^=Óá^Éd=Ω=ÌÈg·ÿ^=tÂ·ª^==⁄îÎÃÌ4�ª^=Ñÿ_~=‚f=çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›® T==LS==LNQPO|‰ 



 ٣٤ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NOQ=ÔÎÕîÿ^=4»=Ô�ê‡˚^=⁄Î≈Õj=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=áËÉ=Ï‹Ëàÿ^=fiÎ‰^àfd=‚f=⁄ÎŸ~=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=U==LS==LNQPO|‰=

NOR=uá_¶^=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^==‚f=ç‡`„_gÎêÿ^=Ñ›®=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd NOLSLNQPO|‰ 

NOS=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹==ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎŸ›≈ÿ^=ÔÎf3ÿ^=t‹_‡2ÿ=æÎ�Äkÿ^=∆–^Ë

ÔÎŸ›≈ÿ^=ÔÎf3ÿ^=m_gÿ_ùË=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=
Ìá_Îåÿ^=Ñÿ_~=l·f=ÒÑ‡=⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã NOLS=LNQPO|‰ 

NOT==ö≈f=ÚÈó=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_gŸ�k‹m^2¶^=ÔÎª_≈ÿ^==‚f=Ñπ`!^=Ñgƒ=Ñπ˚^=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` NPLS=LNQPO|‰ 

NOU=≈Ã4ÃÔÎãáÑª^Óá^Éˇ_j_Ãàê‹áËÉÒÈkå›ú_Íàÿ^Ô·ÍÑ›ÎÃÔÎÛ^Ñkf˘^ÔŸvàª_j^àÍÑ‹Ú^Éa=!^=Ñgƒ=l·f=⁄ÎÿÉ=€˙§^=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=NQLS=LNQPO|‰=

NOV=
=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎÛ_å·ÿ^=ÔÎåÍáÑkÿ^=ÔÙÎ7^=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^=Ë=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=m˙’êª^=ö≈f

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=
=Ó_Îv=l·f%_ã=‚f=!^=Ñgƒ=ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv÷=ÉÈ›®=NRLS=LNQPO|‰=

NPM==ÒÑÿ=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈ÿ^=Ôãá_º=∆–^Ëú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m^àÍÑ‹=„^äÎ·¶^=Ñπ=l·f=ÒËá`=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ OMLSLNQPO|‰ 



 ٣٥ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NPN=
=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ≈‹_§^=ÔŸvàª^=m_gÿ_�ÿ=ÏŸÎîwkÿ^=ÒÈkåª_f=Êk–˙ƒË=Ï∑É_‘˚^=É_èáˇ^

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=
ÎwÎÿ^=àì_‡=l·f=Ôîv==Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ìfiÎ·»=äÍä≈ÿ^ ONLS=LNQPO|‰ 

NPO=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=fiÎŸ≈kÿ^=Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=m_·gÿ^=fiÎŸ≈kf=flÈ›≈ÿ^=m^á^Éd=Ω=⁄›≈ÿ^=”àÃ=∆–^ËÑè^àÿ^=Ñπ`=l·f=ÓáÈ‡=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ OOLSLNQPO|‰ 

NPP=
Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈ª=<Âª^=È›·ÿ^=ÔÎ›·j=Ω=ÌÈf3ÿ^=œàêª^=fl_Âãd=ÒÑ‹==‚ù_gÿ^=àÕv=Ô¡Ã_®=Ω

‚ÍàÍÑª^Ë=≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=
ÌÑÎèàÿ^=Ñ≈ã=‚f=àì_‡=çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›® ORLS=LNQPO|‰ 

NPQ==?fiÎî—ÿ^Ô—�·›ÎÃÔÎŸ‰˚_ãá^Ñª_ÎÕj_ÍÉÈ≈åÿ_j_›Ÿ≈ª_ÒÑŸÎÕÎ¿Èÿ^_óàÿ^=? yÍàÕÿ^Ñ›w›·g‡_›ÎŸåk·g≠á` ëÍËÑÿ_‡_›ÎŸå·fäÍä≈ÿ^Ñgƒ OS==LS==LNQPO|‰=

NPR=
=∆–^Ë=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=Ôãá_º

m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=
Ëà›≈ÿ^=0_ì=l·f=Ú_Îª=πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ‚=⁄gêÿ^=OTLS==LNQPO|‰=

NPS=E}3—‹=uÖÈ∂F=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÏŸ‰˚^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=m_‹â˚^=Óá^Éd=∆–^Ë=fiÎ‰^àfd=l·f=tÍá`=Ìà—ª^=πàÿ^=Ñgƒ‚=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f OULSLNQPO|‰ 

NPT=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=ÒÑÿ=Ï›Ÿ≈ÿ^=pwgÿ^=m_–È≈‹=∆·ÍÈîÿ^=„_›oƒ=l·f=ÉÈŸ~=πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ‚=⁄gêÿ^=OV==LS==LNQPO|‰=



 ٣٦ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NPU==éá^Ñ¥=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω=m_‹ÈŸ≈ª^=ÔÎ·—j=“Îg�j=m_–È≈‹ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=E=m_·f=F=Ú_·f˚^=Íä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=Ô∑áä=„_î•^=ÿ_ª^=Ñgƒ=‚f=‚åv÷=ÉÈ›®=OVLS=LNQPO|‰=

NPV=
=Ô·ÍÑ¥=Ôg‰È›Ÿÿ=€ÈîÃ=_Âf=“wŸª^=éá^Ñª^=Ω=”ÈÕkÿ^=m_Ãàê‹Ë=m_›Ÿ≈‹=Êr^Èj=;Ÿÿ^=m_–È≈ª^

ú_Íàÿ^=
Ï‡_�w—ÿ^=àì_‡=l·f=ÒÈŸã=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ O==LT==LNQPO|‰ 

NQM=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=m_gÿ_�ÿ^=Ôã^áÉ=ä‘à‹=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿ˘^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_–È≈‹Ë=∆–^Ë

ÔÎ‹˙ãˇ^=
Ìá_Îåÿ^=àì_‡=l·f=Ô›ù_Ã=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=P==LT==LNQPO|‰=

NQN=ú_Íàÿ^=Ô—�·¥=m_·gÿ^=fiÎŸ≈kÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^=Óá^Éd=∆–^Ë==Ñπ=l·f=”^Èè`Ì4›oÿ^=Íä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ`ä=Ñè^àÿ^ PLTLNQPO|‰ 

NQO=
=ÔÂrË=‚‹=uà¶^=Ô¡Ã_w¥=Em_·fF=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j=m_–È≈‹

m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=à¡‡=
ÏwÕîÿ^=Ñπ`=l·f=Ô›ù_Ã=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=S==LT==LNQPO|‰=

NQP==ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m^á^Éd=áËÉú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_gÿ_�ÿ=ÔÎ‘ÈŸåÿ^=m˙’êª^=ÔÂr^È‹=Ω!^=Ñgƒ=l·f=Ú_ÕÎ‰=ŒÍà¶^=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ S==LT==LNQPO|‰ 

NQQ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ=m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=Ú^É`=ÔÎŸƒ_Ã=m_–È≈‹=⁄ÃÈ·ÿ^=}^Ñf=l·f=ÓáÈ‡=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd S==LT==LNQPO|‰ 



 ٣٧ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NQR=ú_Íàÿ_f=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ú˙‘Èÿ=Ô‹â˙ÿ^=m_Í_Õ’ÿ^=Ìà›≈ÿ^=Ñ›®=‚f=ÑÎ≈ã=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=V==LT==LNQPO|‰=

NQS=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’ª=Ô≈f_kÿ^=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=πàÿ^=Ñgƒ=l·f=fiÍá‚=Ô≈›§^==‚f=fiÎ‰^àfd4ò¶^=Ñ›®=V==LT==LNQPO|‰=

NQT=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎf˙�ÿ^=Ô�ê‡˚^=t‹^àf=Óá^Éd=Êr^Èj=;ÿ^=m_–È≈ª^=Ñèàª^=Ñ›®=l·f=⁄‹`=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ V==LT==LNQPO|‰ 

NQU=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=ÏãáÑª^=á^à—ÿ^=∆·ì=Ω=≤›Ÿ≈ª^=Ô‘á_ê‹=m_–È≈‹=ÔÂrË=‚‹=fl_‹Ñÿ^

fi‰à¡‡=
Ô‹˙åÿ^=‚å®=‚f=Ñr_‹=ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=NNLTLNQPO|‰=

NQV=
=m^É_Î—ÿ^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=“Îg�j=∆–^Ë

Ô≈‹_§_f=ÔÍá^Éˇ^Ë=ÔÎ∑É_‘˚^=
:Îk≈ÿ^=ÑÎgƒ=l·f=‚Íàå‡=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì NNLT=LNQPO|‰ 

NRM=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=fiÎŸ≈kÿ^=m_Î·—j=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ :Îk≈ÿ^=ÉÈπ=‚f=áÈî·‹ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NR==LT==LNQPO|‰=

NRN=
=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=ÒÑÿ=4Î…kÿ^=Óá^Éd=Ôãá_º=∆–^Ë

=Ú_òƒ`=à¡‡çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=
ÔÕÎŸ¶^=„_›ÎŸã=l·f=ÔÍáÑf=Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ NSLT==LNQPO|‰ 



 ٣٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NRO=
=ÔÎŸ‰˚^=ÔÍÈf3ÿ^=m^á_êkã˘^Ë=hÍáÑkÿ^=ä‘^à‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^Ë=ÔÎ›Î¡·kÿ^=m˙’êª^=ö≈f

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=
„˙w‘=€b=Ñ›®=‚f=ÑÎ≈ã=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` NTLT=LNQPO|‰ 

NRP=
=Êr^Èj=;ÿ^=m_–È≈ª^=≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎÃ^àèˇ^=Ê‹_Â‹=ÜÎÕ·j=Ω=“å·ª^=ÌÈf3ÿ^=œàêª^

ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ÔÎÿ_›êÿ^=ÉËÑ•^=Ô—�·‹=Ω=‚ÍàÍÑª^Ë=≤—å·ª^=≤ÍÈf3ÿ^=
=ÑÍ_ƒ=‚f=Ñ›®ÜÕÎ·–Ìä·≈ÿ^=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ R==LN==LNQPP=|‰ 

NRQ=
=Ô·åÿ^=i˙ù=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^Ë=ÔÎ∑É_‘˚^=m˙’êª^=ÔÂrË=‚‹=ÉÈ≈ã=÷Ÿª^=Ô≈‹_û=ÔÍ4òwkÿ^

i˙�ÿ^=à¡‡ 
Ìà—·≈ÿ^=ÑÍâ=‚f=„_›Ÿã fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=}˙ì NR=LN==LNQPP|‰=

NRR=
≤ÍÉÈ≈åÿ^=ÔgŸ�ÿ^=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ∑É_‘˚^=m˙’êª^==m_Í˘Èÿ^=Ω=Ôã^áÑŸÿ==m_o≈kgª^Ë=≤o≈kgª^

éÈÍáÈÿ_’gÿ^=ÔŸvàª=ÔÎ’Íà‹˚^=ÓÑwkª^=
ÑÎÂÕÿ^äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=4gƒ=<Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ OP==LN==LNQPP=|‰ 

NRS=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=á^à—ÿ^=Ö_£^=m_–È≈‹ ëÍËÑÿ^=Ñ›®=‚f=⁄Îƒ_5d <Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OULN=LNQPP|‰=

NRT==ÔŸvàª^=i˙ù=ö≈f=ÒÑÿ=ÔÎ‘ÈŸåÿ^=m˙’êª^=u˙ƒ=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉK=fiÂÎ›Ÿ≈‹=Á_°=ÔÍÈ‡_oÿ^ :Îk≈ÿ^=⁄wå‹=‚f=ÑÂÃ ⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñg≈·f=„_›ÎŸã OR==LO==LNQPP|‰=

NRU=⁄g—kåª^=ÔãáÑ‹=ÚÈó=Ω=ÔÎŸ‰˚^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñ›Ÿÿ=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^=Ìà›≈ÿ^=à›ƒ=0_ì=Ú˙™=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NS==LP==LNQPP=|‰ 



 ٣٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NRV=
=€_ß=Ω=ÌÈf3ÿ^=pwgÿ^=m_‰_°^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÌÈf3ÿ^=æÎ�Äkÿ^Ë=Óá^Éˇ^

|=ÔÎŸÎŸ¢=Ôã^áÉ=|=ÔÎ‹˙ãˇ^=
Ÿÿ^=Ñgƒ=0_ì=“ÎÃÈjÂfiÎÂÍÑª_=Íä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ìä=fiÎ·»=‚f ON==LP==LNQPP=|‰ 

NSM=
=fiŸ≈kÿ^=m_fÈ≈ì=t‹_‡àf=_Âf=“wŸª^=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^

=Ô·ÍÑ¥ú_Íàÿ^=
iÈÂŸè=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=Ñπ`=Ú_ÃË=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=OP==LP==LNQPP=|‰=

NSN=ÔŸvàª^=m_gÿ_ù=ÒÑÿ=á^È•^=m^á_Â‹=ÔÎ›·j=ΩÔÍÈ‡_oÿ^=ÔãáÑª^=ÓàÍÑ‹=áËÉ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÑÂÕÿ^=ÑÂÃ=‚f=„^âÈÃ=l·f=ÓÈ‰â=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=OP==LP==LNQPP=|‰=

NSO=
=Óá^Éˇ^=áËÉ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ_f=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ·‹˚^=ÔÎf3ÿ^=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^

K?=ú_Íàÿ_f=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=
á_Î�ÿ^=⁄Î~É=ÉÈ≈ã=Ñ·Â‹=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=OS==LP==LNQPP=|‰=

NSP=
=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=ÔÎ·—kÿ^=m_ÎŸ’ÿ^=‚‹=≤fáÑkª^=iàåj=≥d=ÔÍÉ¯ª^=⁄‹^È≈ÿ^?=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^

K?hÍáÑkÿ^=Ú_òƒ`=
fiÍà’ÿ^Ñg≈ÿ^àì_‡Ñ›®äÍä≈ÿ^Ñgƒ=Íä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñ›®äÍÑåÿ^ç=NO==LQ==LNQPP=|‰=

NSQ=K?=„à—Ÿf=Ô¡Ã_w¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f=⁄›≈ÿ^=øÈ…ó=Ô–˙ƒ=?=Ï‡à—ÿ^=ÑÎ≈ã=‚f=öÛ_ƒ=l·f=_Â‹=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=NT==LQ==LNQPP=|‰=

NSR=K?==Ú^à—è=Ô¡Ã_®=fiÎŸ≈j=Óá^Éef=Ïf˙�ÿ^=É_èáˇ^=t‹^àf=⁄Î≈Õj=Ω=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=fl_Âãd=?=:Îk≈ÿ^=ÇËà6=!^=ŒÎó=ÇËà6=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OM==LQ==LNQPP=|‰=



 ٤٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NSS=K?===æê·ÿ^=fiŸ≈kÿ_j_ÙÎf=Ω=Ô�ãÈkª^=ÔãáÑª^=ÓàÍÑ‹=á^ËÉ`=?=Ï‡^à‰äÿ^=ÊóÈƒ=Ñ›®=ÒÑ≈ã=‚f=Ñÿ_~=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NN==LR==LNQPP=|‰=

NST==‚‹=ÉÈ≈ã=÷Ÿª^=Ô≈‹_r=Ω=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=??===çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=à¡‡=ÔÂrËÏ~ËÑÿ^=!^Ñg≈‡_›oƒ=á_·‹=Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ=NO==LR==LNQPP=|‰=

NSU=
F=4Í_≈‹=“Îg�j=ÔÎ‡_’‹d=?NCATEfl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÍÈf3ÿ^=fl_å–˚^=Ω=E==ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®

K=?=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=
ÑÎ‰àã=‚f=ÑÍÈã=ÑÎgƒÉÈ≈ã=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=NV==LR==LNQPP=|‰=

NSV=
=Óá^Éd=hÎÿ_ãaf=Êk–˙ƒË=⁄Û_v=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^Ë=?

?===Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^=
=ÑÂÃ=ãÈ‹=Ï‡_ÂjäÍ_Õÿ^=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ=NV==LR==LNQPP=|‰=

NTM=
=m^Èòƒ=_‰^àj=_›‘=uà¶_f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=„_›Ÿã=Ô≈‹_r=Ω=fl_å–˚^=m_åÎÛá=ÒÑÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^

K=?çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=
ÌàãËÑÿ^=ÑÎgƒ=ö‰_‡=_Â‹=<Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=P==LS==LNQPP=|‰=

NTN==Ω=ÏsÎj^3ã˘^=æÎ�Äkÿ^=∆–^Ë=?K?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^ÔÍÈ‡_oÿ_ãá^Ñª^=:Î‰Èÿ^=!^Ñgƒ=‚f=Ñπ=l·f=4gƒ=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=Q==LS==LNQPP=|‰=

NTO=K=?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=≤·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=ÌàÍÑª=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎ�Î�Äkÿ^=m_Í_Õ’ÿ^=?=„_èÈ·ÿ^=!^Ñgƒ=„_›ÎŸã=Ñ›®=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àf`=T==LS==LNQPP=|‰=
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flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

NTP=
=≤·gÿ^=éá^Ñ‹=Ω=Ôfàskÿ^=Ô·ã=Ï›Ÿ≈ª=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^=u˙ƒ=Ω=ÌÈf3ÿ^=œàêª^=fl_Âãd=?

?ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=
„_›o≈ÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=fiÎ‰^àfd=ÉÈ≈ã=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=U==LS==LNQPP=|‰=

NTQ==Ú^É`=≤å¢=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=áËÉ=?K?=_Âj˙Î‘ËË=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^fiÎμ=€b=öÛ_ƒ=◊á_g‹=‚Íàå‡=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=V==LS==LNQPP=|‰=

NTR=
=Ô·ÍÑ¥=Em_·gŸÿF=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=Ï›Î¡·kÿ^=fl^äkÿ˘_f=_Âk–˙ƒË=ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÔÃ_—oÿ^=?

K=?=ú_Íàÿ^=
Ï‡_�w—ÿ^=Ñ›®äÍä≈ÿ^Ñgƒ=ÓáÈ‡=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=NM==LS==LNQPP=|‰=

NTS=
=Ô‹Ñ~=€_ß=Ω=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˘^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=m^Èòƒ=Ô›‰_å‹=ÔráÉ=?

K?=∆›k.^=
Ì4�ª^=“Îkƒ=„_›Ÿã=ÔêÛ_ƒ=à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NQ==LS==LNQPP=|‰=

NTT==éá^Ñª^=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=∆–^Ë=??ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÎŸ‰˚^=ÔÍÈ‡_oÿ^=“Îk≈ÿ^=fiÎ‰^àf�ÎŸ~ÉÈ·≈ÿ^=à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NS==LS==LNQPP=|‰=

NTU=K?=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=m_‹È—‹=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ú^É`=àÍÈ�j=?=◊Ë3ª^=!^Ñgƒ=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=œÈ‡=Íà’ÿ=^Ñgƒfi=uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=NS==LS==LNQPP=|‰=

NTV=
=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ú˙∑àü=∆›k.^=ÔÎŸ‘=Ω=Ï∑É_‘˚^=É_›kƒ˘^=4Í_≈‹=“Îg�j=ÔráÉ=?

?=çÍáÑkÿ^=
ÉË^Ñÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=!^Ñgƒ=Ú_5`=ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NT==LS==LNQPP=|‰=
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NUM==€_Õù˚^=ú_Íá=Ω=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^=m˙’ê‹=ö≈f==?K=?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=fl_‰Ñÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=ª=àî‡=„_›ÎŸã=‚f=‚åv=l·f=„_·v=NU==LS==LNQPP=|‰=

NUN=
=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹Ë=m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=fiÎŸ≈kÿ^=Ô·Â‹=m_Î–˙~`=”_oÎ‹=“Îg�j=∆–^Ë=?

K?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=
Ïr_s≈ÿ^=Ñ≈ã=!^=Ñgƒ=⁄Îã`=⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã=ONLS=LNQPP|‰=

NUO=
=ø_∂˚=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=“Îg�j=m_–È≈‹Ë=∆–^Ë==?

K=?=Ìá^Éˇ^=€_îj˘^=
„^äÎ·¶^=Ñ›®=„_›ÎŸã=ÓáÈ‡=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=ON==LS==LNQPP=|‰=

NUP==æÎ�Äkÿ^=“Îg�j=m_–È≈‹=?ÏsÎj^3ã˘^=K?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=ÌË_�≈ÿ^=⁄≈ê‹=ÉÈ≈ã=œÈ‡=ÿ_≈ÿ=^Ñgƒ=l·f=œÈ‡Ï=Ï›s≈ÿ^=ON==LS==LNQPP=|‰=

NUQ=
=m^àÍÑ‹Ë=m_Íá^Éˇ^=m_Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=ÔÎãáÑª^=m˙såÿ^=àÍÈ�j=?

K=?=éá^Ñª^=
ÏÕÍà≈ÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=Ñ›®=Óá_ã==‚f=äÍä≈ÿ^ÑgƒëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=OO==LS==LNQPP=|‰=

NUR==Ô≈‹_û=ÔÎÛ_å·ÿ^Ë=ÔÎÿ_ràÿ^=m^á^Éˇ^=≤f=Ìá^Éˇ^=€_îj˘^=∆–^Ë==?==ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^Ìá_êª^=Ñ›®=!^Ñgƒ=⁄‹`=<Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OP==LS==LNQPP=|‰=

NUS=
=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª_f=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ=?=m^áÑÄª^=á^àóaf=m_gÿ_�ÿ^=ÔÎƒÈj=Ω=m_·gŸÿ

K?=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈‹Ë=m^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô—�·¥=
Ï≈Îgåÿ^=àì_‡=!^=Ñgƒ=flÈãá=⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã=OP==LS==LNQPP=|‰=
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NUT==Óá^Éˇ^=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ω=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎ·Âª^=m_Í_Õ’ÿ^==?K=?=ÔÎsÎj^3ã˘^hÎÍÜÿ^=!^Ñgƒ=ÉÈπ=Ó4·‹=àî‡=„_›ÎŸã=‚f=‚åv=l·f=„_·v=OP==LS==LNQPP=|‰=

NUU=
=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_û=‚Âj˙Î‘ËË=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=m_åÎÛá=ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Éd=?

K=?=m_·gŸÿ=
=Ú^âÈr®Ï‡_�w—ÿ^=„˙ÎÂ‹=Ñ›=à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OQ==LS==LNQPP=|‰=

NUV=
=‚ÍàÍÑª^Ë=≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=Ñ‰_≈ª^=Ï›Ÿ≈ª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=?

?==fiÂÛ˙‘ËË=
„_›ÎŸåÿ^=fiÍà’ÿ^Ñg≈•_ìÑ›®=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ=OR==LS==LNQPP=|‰=

NVM=K?=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=„_›Ÿã=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^==?=ŒãÈÍ=‚f=!^Ñgƒ=Ñÿ_~=à‰^Èr=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=OR==LS==LNQPP=|‰=

NVN=
=Óá^Éˇ^=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Êÿ=ÔvÈ·›ª^=m_Îv˙îŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=Ôãá_º=m_–È≈‹==?

K==?==ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹Ë=ÔÎãáÑª^=
ÏòÎ›•^=⁄Î~É=Ñ›®=fl_åv=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=PM=LS==LNQPP=|‰=

NVO=K==?====ú_Íàÿ_f=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=ÑÂ≈‹=m_Õ¿È‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=ÔÎ›·j=Ω=m_‹ÈŸ≈ª^=ÔÎ·—j=áËÉ=?=Ï≠àÕÿ^=fiÎ‰^àf^=!^Ñgƒ=4gƒ=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àf^=N==LT=LNQPP=|‰=

NVP=
=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=m_‹â˚^=Óá^Éd=Ω=Ô‹â˙ÿ^=æÎ�Äkÿ^=m_Í_Õ‘==?=Ô·ÍÑ¥

K==?==ú_Íàÿ^=
Ì4�ª^=ÑÍ^â=!^Ñgƒ=Ï‹=Íä≈ÿ^=Ñgƒä=πàÿ^=Ñgƒ=‚f‚=à’å≈ÿ^=N=LT==LNQPP=|‰=
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NVQ=
=ÔÍá^Éˇ^=m_‰_°˘^=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=€_Õù˚^=ú_Íá=m^àÍÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^==?

K==?===ÔoÍÑ•^=
äÍ_Õÿ^=Ñ›®=ÏŸƒ=à5=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=O=LT==LNQPP=|‰=

NVR=
?===m˙Î‘ËË=m^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=flÈ›≈ÿ^=Óá^Éd=^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m^á_Âª^

K==?=====flÈ›≈ÿ^=m_Ãàê‹Ë=m^á^Éˇ^=
à›≈ÿ^=‚å-^Ñgƒ=‚πàÿ^Ñgƒ=ÓáÈ‡=Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡=O===LT==LNQPP=|‰=

NVS===?===‚Âj_Îv˙ì=ÚÈó=Ω=œÈÕ7^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=á^à—ÿ^=∆·ì=∆–^Ë==?í_gÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=!^=Ñgƒ=⁄ƒ_ê‹=Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ=R=LT==LNQPP=|‰=

NVT=?=Óàì_≈ª^=m_ÍÑwkÿ^=ö≈f=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑª=ÔÍÉ_Î—ÿ^=á^ËÉ˚^=?==Ñ·‰Ì4�ª^=fikÍÈ~=⁄g–=àî‡=„_›ÎŸã=‚f=‚åv=l·f=„_·v=R=LT==LNQPP=|‰=

NVU=
=m^àÍÑª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=∆–^Ë==?

K==?==m_›Ÿ≈ª^Ë=
ú_ÎÕÿ^=„^ÑÎó=ÑÂÃ=Ï‡_Âj=Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ=S==LT==LNQPP=

NVV===?===ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=_ÂÎÃàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=≤fÈ‰Èª^=ÔÍ_ƒá=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=ö≈f==?Ï’ÿ_ª^=„_›Ÿã=0_ì=!^=Ñgƒ=ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ=T=LT==LNQPP=|‰=

OMM=
=4Í_≈‹=ÚÈó=Ω=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÍÈf3ÿ^=_ÎŸ≈ÿ^=m_ã^áÑÿ^=àÍÈ�j=?

K==?Ï∑É_‘˚^=É_›kƒ˘^=
ÑÎÂÕÿ^=⁄ÍÑ·‹=!^=Ñgƒ=àÍÑ»=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚ÍÑÿ^=}˙ì=T=LT==LNQPP=|‰=



 ٤٥ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
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OMN=K=?=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_gÿ_�ÿ=ÔÎ–˙~˘^=m˙’êª^=u˙ƒ=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ=?=Ú_w—êÿ^=Ñ›®=ÑÂÃ=Ú˘b=⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã=U==LT==LNQPP=|‰=

OMO=
?===ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^=m^É_Î—ÿ^=ÒÑÿ=m_‹â˚^=Óá^Éd=m^á_Â‹=Ôãá_º=∆–^Ë

K==?==ÔÎª_≈ÿ^Ë=ÔÎŸ-^=iá_skÿ^=ÚÈó=Ω=ÔÎ‹˙ãˇ^=
Ì4ò¶^=0_ì=ÏŸƒ=Ô›ù_Ã=πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ·ÇÈk·Õÿ_=U=LT==LNQPP=|‰=

OMP==Ô≈r^àª^=m^ÑvÈÿ=ÓÑvÈª^=ÔwÛ˙ÿ^=“Îg�j=∆–^Ë=?K==?==fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âË=Ω=ÔÎŸ~^Ñÿ^=≤�f_f^=!^Ñgƒ=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=Ú_5^=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àf^=V==LT=LNQPP=|‰=

OMQ=K?==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=Ï‹È’•^=ÌÈ‡_oÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=4Î…kÿ^=Óá^Éd=∆–^Ë=?=ÏŸ≈êª^=0_ì=àì_‡==á_îk‡^=K=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñπ`=V==LT==LNQPP=|‰=

OMR=
=Ôã^áÉ=WÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=Ω=Ô›Ÿ≈kª^=Ô›¡·ª^=flÈÂÕ‹=≥d=€ÈwkŸÿ=⁄~Ñ‹=Ï›Î¡·kÿ^=fiŸ≈kÿ^=?

K?=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ÿƒ=ÔÎ—Îg�j=
Ï‡_�w—ÿ^=“f_ã=Ñ›®=Ô›ù_Ã=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=V==LT==LNQPP=|‰=

OMS==ŒÎ¿Èj=Ω=fl_å–˚^=m_åÎÛá=áËÉ==??====ú_Íàÿ^=Ω=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_û=ÔÃà≈ª^=Óá^ÉdÏ≠àÕÿ^=fiÎ‰^àf^=!^Ñgƒ=⁄ƒ_ê‹=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àf^=NO=LT==LNQPP=|‰=

OMT=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=às·Îÿ=_‰=çÎÍ_—‹=ÚÈó=Ÿƒ=ú_Íàÿ_f=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ú^É`=ÔÎŸƒ_Ã=é_Î–==?

K==?=m_›Ÿ≈ª^=
Ñπ=‚f=Ñ›®=àì_‡=œÈ‡„^=à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=NO=LT==LNQPP=|‰=
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OMU=ÏãáÑª^=Ïj^Üÿ^=fiÍÈ—kÿ^=⁄›ƒ=“ÍàÕÿ=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m_Í_Õ’ÿ^ ÑÎ≈åÿ^=!^Ñgƒ=‚f=Ñr_‹ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NP==LT==LNQPP|‰ 

OMV=K=?=ÔÎf˙�ÿ^=Ô�ê‡˚^=Ω=l–Èÿ^=Óá^Éˇ=ÉÈ≈ã=÷Ÿª^=Ô≈‹_r=m_gÿ_ù=m_ãá_º==?=≤åv_gÿ^=Ñ›®=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=Âk·‹=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=NP==LT==LNQPP=|‰=

ONM=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=_Âj^Ú^àrdË=ÔÎ–3ÿ^=4Í_≈‹=È´=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=m_‰_°^==?

K=?===ÔÎ‹˙ãˇ^=
„^Ñg7^=„^Ñg‰=!^=Ñgƒ=ÑÍà…j=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚ÍÑÿ^=}˙ì=NQ==LT==LNQPP=|‰=

ONN=
=∆–^Ë==?=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=Em_·gŸÿF=fiÎŸ≈kŸÿ=Óá^âÈÿ^=Ôÿ_‘Èf=ÔÎÛ_å·ÿ^=m^É_Î—ÿ^=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^

?äÍàj=ÔÍà¡‡=ÚÈó=Ω=ÔÍÉÈ≈åÿ^=
Ï≈Îgòÿ^=!^=Ñgƒ=ÉË^É=Óá_ã=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=‚ÍÑÿ^=}˙ì=NQ==LT==LNQPP=|‰=

ONO=
=fl_å–˚^=m˙Î‘Ë=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ_f=_Âk–˙ƒË=ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÔÃ_—oÿ^=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^

KÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f 
ÌàÂêÿ^=Ñ›®=l·f=fiÍà‹ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NQ==LT==LNQPP|‰=

ONP=?Ô≈›.^Ô¡Ã_w¥=m_gÿ_�ÿ^=ÒÑÿ=Ìà’Õÿ^=‚‹˚^äÍä≈j=Ω=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^áËÉ?=⁄Î—•^=Ñπ=0_ì=tÍá`=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=NR==LT==LNQPP=|‰=

ONQ=
=pwgÿ^=∆–^Ë=?=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=m^Èòƒ=ÒÑÿ=ÁàÍÈ�j=⁄‹^ÈƒË=Êj_–È≈‹Ë=Ï›Ÿ≈ÿ^

K?==‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=
ÏêÎg�ÿ^=!^Ñgƒ=Ñÿ_~=œÈ‡=ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NR=LT==LNQPP=|‰=



 ٤٧ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

ONR=
=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^É˘^=«^Ñfˇ_f=_Âk–˙ƒË=ÔÎãáÑª^=Óá^É˘^=m_Ãàê‹=ÒÑÿ=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^==?

K=?===ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=
„_Î·oÿ^=Ñ›®=0_îÃÈ‡=fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚ÍÑÿ^=}˙ì=NR==LT==LNQPP=|‰=

ONS=K=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=≤·gŸÿ=ÔÍà’Õÿ^=ÔÎf3ÿ^=Ñ‰_≈‹=Ω=m_‹â˚^=Óá^Éd <Îå•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ÑÂÃ uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ NR==LT==LNQPP|‰=

ONT=
=⁄›≈ÿ^=øÈ…ó=_Âk–˙ƒË=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ_f=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ¥=m˙ÍÑgÿ^=m_›Ÿ≈ª^=ÒÑÿ

ú_Íàÿ^K 
<Íà≈ÿ^=àì_‡=l·f=€_·‹ fiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=}˙ì NS==LT==LNQPP|‰=

ONU=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=Ïf˙�ÿ^=ø_ê·Ÿÿ=æÎ�Äkÿ^=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ ÑÎ›•^=Ñ›®=‚f=„_›ÎŸã =}˙ìfiÎ·»=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NS=LT==LNQPP|‰=

ONV=
=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ¥=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=€_ß=Ω=⁄›≈ÿ^=‚ƒ=m_›Ÿ≈ª^=œËäƒ=Ÿƒ=hŸ…kÿ^=m_Îÿb

K=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_w¥ 
Ï‡_�w—ÿ^=É_ÂÃ=fl_åkf^ uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ NS==LT==LNQPP|‰=

OOM=∆–^Ë=K=Ô≈›.^=Ô¡Ã_w¥=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Óá^Éd=Ω=Ïÿ˝^=hã_•^=m_—Îg�j=ŒÎ¿Èj éá_Õÿ^=Ñ›®=l·f=áËÑf uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ NS==LT==LNQPP|‰=

OON==ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^ËΩ=≤ÍÈf3ÿ^=ÓÉ_—ÿ^=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÓÑÛ^àÿ^=éá^Ñª^ ⁄Î~Ñÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ <Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NV==LT==LNQPP|‰ 



 ٤٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OOO=K=?=ÏãáÑª^=æÎ�ÄkŸÿ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ôãá_º=m_–È≈‹Ë=∆–^Ë=?=Ï‡_rà≈ÿ^=Ñè^á=ÑÂÃ=Óá_ã=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=NV==LT==LNQPP=|‰=

OOP=
=<—kÿ^=hÍáÑkÿ^=Óá^Éd=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j==?=<—kÿ^=hÍáÑkŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=Ôåã¯ª^=Ω=m_·gŸÿ

K=?=<Âª^Ë=
Ì4o’ÿ^=Ñ≈ã=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=ÔÄÎè=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=NV==LT==LNQPP=|‰=

OOQ=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=Ñ≈f=‚ƒ=fiÎŸ≈kÿ^==m^á_gk~^=ä‘^à‹=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=ö≈f

K=ÔÎ‹˙ãˇ^ 
É_›•^=!^=Ñgƒ=‚f=0_ì ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ OVLNMLNQPP|‰=

OOR=?ÏŸ-^=∆›k.^Ë=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=≤f=ÔÎ≈›k.^=Ô‘^àêÿ^=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ ÌÑÎ≈§^=Ñ›®=l·f=ÔÄÎè yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ P=LNN=LNQPP|‰=

OOS=Ô¡Ã_w¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Éd=K=uà¶^ fiÂÍáÑÿ^=Ñ›®=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ U==LNN==LNQPP|‰=

OOT=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=Ïf˙�ÿ^=É_èáˇ^Ë=ÊÎrÈkÿ^=Ωàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^ „^à›≈ÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=„^à›ƒ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ U=LNN=LNQPP|‰=

OOU=ÌÈf3ÿ^=œàêª^=Ôãá_º=ÒÑ‹=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ï‡Ë3’ÿ˘^=œ^àè�ÿ fiŸÎ›Ÿÿ^=„_›ÎŸã=‚f=Ñ›® ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NR=LNN=LNQPP|‰=



 ٤٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OOV=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=m_›Ÿ≈ª=<Âª^=È›·ÿ^=Ω=ÔÍÈf3ÿ^=ÔÃàêª^=áËÉ Ï›’•^=!^=Ñgƒ=l·f=Ú_5` =fiÍà’ÿ^=Ñgƒuà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f NR=LNN=LNQPP|‰=

OPM=
=à›kåª^=fiÎŸ≈kÿ^Ë=∆›k.^=Ô‹Ñ¶=Ï≈‹_§^=ä‘àª^=Ω=ÔÎgÍáÑkÿ^=t‹^2ÿ^=‚ƒ=≤fáÑkª^=_óá=ÒÈkå‹=?

K?==ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹˘^=Ô≈‹_û=
Ïfà•^=!^Ñgƒ=Ñ›®=!^=Ñgƒ=ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NS=LNN=LNQPP=|‰=

OPN=ÔÍá^Éˇ^=àÃ^È•^=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈ª=ÏÕÎ¿Èÿ^=Ú^É˚_f=_Âk–˙ƒË ÌÜÍ_≈ÿ^=ÑÎ≈ã=‚f=áÑ·f <Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NTLNN=LNQPP|‰=

OPO=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=4Î…kÿ^=Óá^Éd=Ôãá_º=∆–^Ë Ï‹Ëàÿ^=!^Ñgƒ=‚f=0_ì ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ ON=LNN=LNQPP|‰=

OPP=K≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=_Â‘˙‹Ë=ÔÎŸ‰˚^=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=≤f=Ô–˙≈ÿ^=∆–^Ë ÏŸÎ—≈ÿ^=Ñ≈ã=‚f=Ñ›® ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` OO=LNN=LNQPP|‰=

OPQ=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàê›Ÿÿ=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=ÌàÍÑ‹=‚‹=Ô�Ÿåÿ^=öÍÈÕj=∆–^Ë ŒÍÜÎ-^=Ñπ=‚f=Ñƒ_å‹ fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f OOLNN=LNQPP|‰=

OPR=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎsÎj^3ã˘^=Óá^Éˇ^=ÚÈó=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ú^É`=∆–^Ë :Îk≈ÿ^=ÑÎƒ=‚f=fi‘_v ;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ OP=LNN=LNQPP|‰=



 ٥٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OPS=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=4Î…kÿ^=Óá^Éef=Êk–˙ƒË=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^ ÉÈπ=‚f=0_ì=„^âÈÕÿ^ Ñ›•^=àì_‡=‚f=fiÍà’ÿ^Ñgƒ OP=LNN=LNQPP|‰=

OPT=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª_f=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=ÔÎf3ÿ^=i˙ù=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=⁄v=Ω=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=áËÉ

K=ú_Íàÿ^ 
ÌàÂêÿ^=!^=Ñgƒ=‚f=à›ƒ <Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OPLNN=LNQPP|‰=

OPU==«^àîŸÿ=ÔÍÈf3ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=Óá^ÉdK=ú_Íàÿ_f=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=Ï›Î¡·kÿ^ “ÿÑ7^=Ñ›®=‚f=fl˙åÿ^=Ñgƒ ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ OP=LNN=LNQPP|‰=

OPV=K=?==fi‰à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=∆–^Ë=?fiw—ª^=fiÎ‰^àfd=Ñ›®=„^Ëá==‚f=Ñÿ_~ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=OQ=LNN=LNQPP=|‰=

OQM=
=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^Éd=Ω=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=‚ƒ=œËä≈ÿ^=i_gã`

uà¶^=Ô¡Ã_w¥ 
„^âÈÕÿ^=Ñ≈ã=‚f=à—ì äÛ_Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ OQLNNLNQPP|‰=

OQN=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j=∆–^Ë=‚ÍàÍÑª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^

≤›Ÿ≈ª^Ë 
ÉÈèàÿ^=åÎƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` OV=LNN=LNQPP|‰=

OQO=
=_Âk–˙ƒË=É4è˘Ë=Ïãà‰=uÖÈ›·ÿ=_�—ÃË=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=ÌàÍÑª=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^

K=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ_f 
:Îk≈ÿ^=ÉÈπ=‚f=}˙Ã ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ PM=LNN=LNQPP|‰=



 ٥١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OQP=K=ÔÎÃ^àèˇ^=Ô�¶^=⁄Î≈Õj=Ω=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^ äÎgÿ^=Ñ›®=‚f=Ñ≈ã ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ PM=LNN=LNQPP|‰=

OQQ=ÿ=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=4Í_≈‹=“Îg�j=m_–È≈‹ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›ŸK =Ñgƒ=‚f=à›ƒÌÑÎ·åÿ^=äÍä≈ÿ^ ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ PM=LNNLNQPP|‰=

OQR=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^=Ôãá_º=∆–^Ë É_›•^=!^Ñgƒ=l·f=Ï‹ à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ PM=LNN=LNQPP|‰=

OQS=Ω=ÏãáÑª^=ÏsÎj^3ã˘^=æÎ�Äkÿ^=“Îg�j=⁄Î≈Õj=⁄‹^Èƒ=Kuà¶^=Ô¡Ã_w¥=Em_·f=F=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^ÌÈŸêÿ^=ÑÍ_ƒ=l·f=ÓáÈ‡ à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ PM=LNN=LNQPP|‰=

OQT=KÏsÎj^3ã˘^=æÎ�ÄkŸÿ==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=≤·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Ôãá_º=∆–^Ë Ï‡_�w—ÿ^=Ñ›®=‚f=‚åv ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ PM=LNN=LNQPP|‰=

OQU=
=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=Ÿƒ=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=|=ÏÛ^Ñkf˘^=fiÎŸ≈kÿ^=àÍÈ�kÿ=⁄~Ñ›‘=ÔÎ≈›k.^=Ô‘á_êª^==?

K?==◊Ègj=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=
öÍà…ÿ^=!^Ñgƒ=Ñ›®=Ô›Î≈‡=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~=N==LNO==LNQPP=|‰=

OQV=
=ŒÛ_�ÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÌÈ‡_oÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=Ôãá_º=ÓÉ_Î—ÿ^=⁄~Ñ‹=ÚÈó=Ω=ÔÍÉ_Î—ÿ^=‚‰á^ËÉ˚

KÔÎŸÍÈwkÿ^ 
ÌÑ‹_…ÿ^=0_ì=„_∑d „_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v N=LNO=LNQPP|‰=



 ٥٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

ORM=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=Ω=flÈŸ≈ÿ^=m^2k©=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ Ïná_•^=!^=ŒÎó=!^=Ñgƒ ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ OM=LNO=LNQPP|‰=

ORN=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÌÈf3ÿ^=æÎ�Äkÿ^=m_Ãàê‹Ë=Ωàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^ à≈ÍÈêÿ^=Ñ›®=‚f=fl_ê‰ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd ON==LNO==LNQPP|‰=

ORO=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔÎŸ‰˘^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=ÓÑÛ_åÿ^=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˘^

K=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^Ë=≤›Ÿ≈ª^ 
Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OT=LNO=LNQPP|‰=

ORP=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=Ìá^Éˇ^=⁄›≈ÿ^=ÑÍÈ°=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=Ô›‰_å‹=ÔráÉ

K=ÔÎ‹˙ãˇ^ 
Ì4å≈ÎŸƒÑ›®Ñπ` äÍ_Õÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ OU=LNOLNQPP|‰=

ORQ=
=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^ê¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=Ô·ÍÑ¥=m^áà—ª^=fl_¡‡=«Ëà

ú_Íàÿ^K 
ÑÎ≈åÿ^=fiÎ‰^àfd=‚f=Ñÿ_~ ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OV=LNO=LNQPP|‰=

ORR=
=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ωàê‹=Ôãá_º=ÒÑ‹

ÔêÎf=Ô¡Ã_w¥ 
„^âàÃ=€b=ÔóÈƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` OV=LNO=LNQPP|‰=

ORS=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ω=⁄›≈ÿ^=”àÃ=Óá^Éd=Êr^Èj=;ÿ^=m_fÈ≈îÿ^

ÌàÂêÿ^=ÏŸƒ=l·f=ÔÍâÈÃ Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ OV=LNO=LNQPP|‰=



 ٥٣ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

_ÂÛ˙‘ËË=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^ 

ORT==?K?=ÔÎÛ^Ñkf˘^=⁄g—kåª^=ÔãáÑ‹=m^àÍÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=Ìà›êÿ^=!^Ñgƒ=‚f=0_ì=l·f=_Â‹=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ`=OV=LNO=LNQPP=|‰=

ORU=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=≤·gŸÿ=ÔÎŸ‰˚^=Ô�ãÈkª^==éá^Ñª_f=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=Ω=æÎ�Äkÿ^=m˙’ê‹=ö≈f ÌÑ≈‹=€b=ÎÆ=‚f=ÑÎ≈ã =‚f=ŒãÈÍ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ R=LN=LNQPQ|‰=

ORV=
=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=ÚÈó=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÍá^Éˇ^=m_ãá_›ª^=∆–^Ë

ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=éá^Ñª^ 
⁄Î~Ñÿ^=Ñ›®=‚f=Ï‘àj äÛ_Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ NM=LN==LNQPQ|‰=

OSM=
Ω=≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàê›Ÿÿ=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎ�Î�Äkÿ^=m_Í_Õ’ÿ^==Ô—�·¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^

K=ú_Íàÿ^ 
Ïfà•^=„_›ÎŸã=‚f=!^=Ñgƒ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ NN==LN==LNQPQ|‰=

OSN=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=Ω=Ôì_¶^=m_r_Îkv˘^=ÌËÖ=m_‹Ñ~=ä‘^à‹=m^á^Éd=∆–^Ë

K=‚ÍÑÎÕkåª^Ë=‚ÍàÍÑª^ 
flàù˚^=0_ì=‚f=ÏŸƒ =‚f=äÍä≈ÿ^=ÑgƒëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã NQ=LN=LNQPQ|‰=

OSO=K=ú_Íàÿ^=Ô—�·¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ_f=Ìá^Éˇ^=⁄›≈ÿ^=àÍÈ�j=Ω=m_‹ÈŸ≈ª^=ÔÎ·—j=áËÉ ÌÈÎŸ≈ÿ^=àì_‡=‚f=Ñπ^ ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OM=LN=LNQPQ|‰=



 ٥٤ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OSP==ÔŸvàª^=Ω=fiŸ≈kÿ^=áÉ_î‹=ä‘^à‹=Ú_·‹`=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=0_ì ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OR=LN=LNQPQ|‰=

OSQ=_ÂÃ^Ñ‰`=“Î—¢=Ω=ÔÍÈf3ÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^=áËÉË=ÔÎ‹˙ƒˇ^=ÔÎf3ÿ^ ≈ÿ^=ÉÈ≈ã=‚f=‚πàÿ^ÑgƒÈÏÕÍ ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` OS=LN=LNQPQ|‰=

OSR==hj_’‹=Ω=ÔÍä‘à‹˙ÿ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_–È≈‹K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^ ÌÑ‹_…ÿ^=ÏŸƒ=l·f=⁄ƒ_ê‹ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ OS=LN=LNQPQ|‰=

OSS=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=ÔÎãáÑª^=m^á^à—ÿ^=∆·ì=Ω=Ô‘á_êª^=∆–^Ë uàÕª^=ÑÂÃ=l·f=ÔÿÈ~ Ìà≠Èkÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ô›ù_Ã OLO==LNQPQ|‰=

OST==m^àÍÑª=Ô‹â˙ÿ^=m_Í_Õ’ÿ^=Ω=éá^Ñª^K=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j Ïfà•^=„_wÎÃ=l·f=⁄ƒ_ê‹ ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ O==LO==LNQPQ|‰=

OSU=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_›Ÿ≈ª^Ë=m_Â‹˚^=çÿ_ß=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎ‹È’•^=Ô�ãÈkª^=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ „^äÎ·¶^=Ñ›®=l·f=Ï‡_Âj =Ñg≈·f=„_›ÎŸã⁄Î—•^=‚πàÿ^ R=LO==LNQPQ|‰=

OSV=
=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ñ‰_≈‹Ë=m_ÎŸ‘=çÿ_ß=Ω=m^á^à—ÿ^=Ö_£^=m_–È≈‹

K_ÂÛ_òƒ`=à¡‡=ÔÂrË 
⁄f^Èÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=tÍá` ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ S=LO=LNQPQ|‰=



 ٥٥ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OTM==ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=Ìà’Õÿ^=‚‹˚^=äÍä≈j=Ω=ÌÈf3ÿ^=œàêª^=áËÉú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^ Ìàoêÿ^=„_›ÎŸã=‚f=fiÍà’ÿ^Ñgƒ ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ` NP=LO=LNQPQ|‰=

OTN=KÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=m˙Î‘Èÿ=ÔÎ·Âª^=m_Í_Õ’ÿ^ #_•^=Ñπ`=l·f=„_·Ã` äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰ NP=LO==LNQPQ|‰=

OTO=
=Ñ‰_≈ª^=ÌàÍÑ‹=áËÉ=œ^à´˘^=‚‹=_Âf˙ù=ÔÍ_–Ë=Ω=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^

Ìà’Õÿ^ 
⁄Î—•^=„_›ÎŸã=‚f=fiÍà’ÿ^Ñgƒ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NS==LO==LNQPQ|‰=

OTP=
=Ô¡Ã_w¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m_gÿ_ù=ÒÑÿ=ÔÎƒ^Ñfˇ^=ÔÎf3ÿ^=Ω=‚‰á^ËÉ˚=m^àÍÑª^=Ôãá_º=∆–^Ë

K=fiÎμ=<f=ÔùÈv 

Ï›Î›kÿ^=ÏŸƒ=‚f=ÔŸÎg‡=

 

„_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v NS=LO==LNQPQ|‰=

OTQ=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=⁄Îg§^=Ω=ÔÎ’Ÿª^=ÔÙÎ7^=;ÎŸ‘=Ω=Ï›Î¡·kÿ^=Ç_·ª^ Ï‡_�w—ÿ^=‚åv=‚f=!^Ñgƒ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ NT=LO=LNQPQ|‰=

OTR=
=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_–È≈‹=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÊÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥

K=é^áÑª^ 
fiw—ª^=fiw—‹=‚f=!^=Ñgƒ ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^=Ñgƒ NT==LO==LNQPQ|‰=

OTS=
=Óà•^=ÓÚ^à—ÿ^=Ÿƒ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª^=i˙ù=∆Îsêj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ

=ÑÂÃ=‚f=Ñr_‹Ìà›≈ÿ^ ⁄Î—•^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›ÎŸã NT=LO=LNQPQ|‰=



 ٥٦ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

K=éá^Ñª^=÷Ÿj=Ï›Ÿ≈‹Ë=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹ 

OTT=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÃ^àèˇ^==‚ÂkÍ_Õ’ÿ=fiÍà’ÿ^=„bà—ÿ^=¬ÎÕwkÿ=ÔÎÛ_å·ÿ^=éá^Ñª^=m_Ãàê‹=Ôãá_º Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=Ó4·‹ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NT=LO==LNQPQ|‰=

OTU==„_›Ÿã=4‹˚^=ä‘à¥=ÔÎgÍáÑkÿ^=t‹^2ÿ^=∆–^ËK=ÔÎŸ‰˚^=ú_Íàÿ^=éá^Ñ¥=ÓÉ_—ÿ^=Ú_·gÿ Ï‡^àÂêÿ^=i_‰Èÿ^=Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NU=LO==LNQPQ|‰=

OTV=K=Ìá^Éˇ^=€_îj˘^=m^á_Âª=◊Ègj=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ôãá_º=∆–^Ë ÌÑÿ_¶^=ÑÎgƒ=l·f=â_·Î‰_è „_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v NU=LO==LNQPQ|‰=

OUM=Kéàÿ^=Ô¡Ã_w¥=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Ôãá_º=ÒÑ‹ fio≈ª^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=áÑf Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ NV=LO==LNQPQ|‰=

OUN=
=æÎ�Äkÿ^=m^á_Âª=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹==Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàê‹=Ôãá_º

K=ÏsÎj^3ã˘^ 
Íà’ÿ^Ñgƒ=l·f=ÔîÕväÍ_Õÿ^=fi ÇÈk·Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ NV=LO==LNQPQ|‰=

OUO=K=ÉÈ≈ã=÷Ÿª^=Ô≈‹_û=ÔÎg�ÿ^=m_ã^áÑÿ^Ë=flÈŸ≈ÿ^=fl_å–`=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=∆–^Ë 0_îÿ^=0_ì=l·f=Ï‡_‹` yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ OM=LO=LNQPQ|‰=

OUP==hÍáÑkŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=4Î…kÿ^=Óá^Éd=“Îg�j==∆–^ËK=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=q_≈kf˘^Ë â^ä≈ÿ^=ÑÂÃ=l·f=_Â‡ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OM=LO==LNQPQ|‰=



 ٥٧ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OUQ=
=m_Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=∆–^Ë

m_ÍÈf3ÿ^ 
Ì4�ª^=í_›ƒ=l·f=„_∑d Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` OM=LO=LNQPQ|‰=

OUR=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=Ñ≈f=‚ƒ=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=4Í_≈‹=“Îg�j=ÔráÉ

KÔÎ‹˙ãˇ^ 
Ïfà•^=Ñ≈å‹=l·f=Ñ·‰ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ OM=LO=LNQPQ|‰=

OUS=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=ˆÑkgª^=fiŸ≈ª^=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=u˙ƒ=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ

Kú_Íàÿ^ 
Ìä·≈ÿ^=yŸ‹˚^=◊^àj=‚f=àì_‡ ëÍËÑÿ_‡_›ÎŸå·fäÍä≈ÿ^Ñgƒ OM=LO=LNQPQ|‰=

OUT=
=Ω=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ¥=Ô—wŸª^=ÔÍà’Õÿ^=ÔÎf3ÿ^=t‹^àf=ÈÃàê‹=_Âãá_∑=;ÿ^=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂˚^

K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹ 
É_›•^=!^Ñgƒ=‚f=”á_ù 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd OPLO=LNQPQ|‰=

OUU=
=m_Í_Õ’ÿ^=æÎ�Äkÿ^=m^á^Éd=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÌÈf3ÿ^=æÎ�Äkÿ^=Ωàêª=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎ·Âª^

K=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=æÎ�Äkÿ^=Ωàê‹Ë=àÍÈ�kÿ^Ë 
ŒÍà¶^=Ñπ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OQ=LO=LNQPQ|‰=

OUV=K?=€_Õù˚^=ú_Íá=m_Ãàêª=:ÍáÑj=t‹_‡àf=fiÎ›îj=?==Ñ›®=„_›ÎŸã=ÉÈŸ~éÈÂª^=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~=OQ==LO==LNQPQ=|‰=



 ٥٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OVM==fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=ÒÈkå‹–=Ôÿ_v=Ôã^áÉJ Ï‡^àÂêÿ^=ÑÎ≈ã=l·f=„^ÑrË äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰ OR=LO==LNQPQ|‰=

OVN=
=m_‹Ñ¶^==ÏÕ¿Èª=Ï›Î¡·kÿ^==fl^äkÿ˘_f=_Âk–˙ƒË=ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÔÃ_—oÿ^=ÔÎ’Ÿª^=ÔÙÎ7_f=ÔÎ›ÎŸ≈kÿ^

K=ÔÎƒ_·îÿ^=⁄Îg§^=Ô·ÍÑ¥ 
Ï‡_�w—ÿ^=!^=Ñgƒ=‚f=öÍ_ƒ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ OR=LO==LNQPQ|‰=

OVO=
=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÎ∑É_‘˚^=m^Ñèà›Ÿÿ=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^

K=‚‰à¡‡ 
ÏŸÎvàÿ^=!^=_�ƒ=l·f=Ô‡_∏ =Ñgƒ=l·f=œÈ‡Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^ OS=LO=LNQPQ|‰=

OVP=Ï‹É^ËÑÿ^=Ô¡Ã_w¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^Éd=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^=fl_å–˚^=m_åÎÛá=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^ ÉÈ≈—ÿ^=∆Î·‹=l·f=ÓáÈ‡ äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰ OS=LO==LNQPQ|‰=

OVQ=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=ä‘^à‹=m_fáÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^ =l·f=Ú_ÎŸƒÌÉ_›•^=ÏŸƒ ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ OS=LO==LNQPQ|‰=

OVR=
=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=≤ùÈj=‚‹=Ô≈–Èkª^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m_fÈ≈îÿ^

ú_Íàÿ^ 
:Îk≈ÿ^=!^Ñgƒ=l·f=œ_Õƒ äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰ OT=LO==LNQPQ|‰=

OVS==ÔÎŸ’f=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=Ôãá_ºK=m_ƒ_›kr˘^=Óá^Éd=m^á_Âª=œÈ§^=Ô≈‹_û=ÔÎf3ÿ^ Ìä·≈ÿ^=ÑêÍËá=l·f=fl_Âã „_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v OT==LO==LNQPQ|‰=



 ٥٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

OVT=K=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=ÓÉÈ§^=m_Ãàê‹Ë=Ωàêª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^É^ËÖ=€b=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=ÑÎ.^=Ñgƒ =‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒuà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ PM=LO==LNQPQ|‰=

OVU=
=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=€_Õù˚^=ú_Íá=m_åã¯¥=ÔÎ≈›k.^=Ô‘á_êª^=“Î—¢=Ω=ÔóËàÿ^=ÓàÍÑ‹=áËÉ

ú_Íàÿ^ 
:Îk≈ÿ^=á_ƒÖ=l·f=œ_Õƒ àî‡=‚åv=l·f=„_·v PM=LO==LNQPQ|‰=

OVV=K=fi‰à¡‡=ÊÂrË=‚‹=Ô≈›.^=Ô≈‹_û=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ˚=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^ }ËÑº=≤åv=_f`=„_›oƒ=‚f ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ N=LP==LNQPQ|‰=

PMM=K=m_›Ÿ≈ª^Ë=m^àÍÑª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ_f=àÍÈ�j=«Ëàê‹=éá^Ñ‹=Ω=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=“Îg�j=∆–^Ë Ï‡_�w—ÿ^=Ñ›®=l·f=fiÍà‹ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ N=LP=LNQPQ|‰=

PMN=
=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m˙Î‘ËË=m^àÍÑ‹=áËÉ=Ô·ÍÑ¥=m_gÿ_�Ÿÿ=Ï‡^ËÑ≈ÿ^=◊ÈŸåÿ^=‚‹=Ñ•^=Ω

Kú_Íàÿ^ 
çÎ›¶^=Ñπ=l·f=ÔÍáÑf ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ N=LP==LNQPQ|‰=

PMO=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=≤fÈ‰Èª^=ÔÍ_ƒàÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j=∆–^Ë ÌàãËÑÿ^=ÌÉ_f=‚f=«_sè ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ N=LP==LNQPQ|‰=

PMP=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=m^àÍÑª=Ô‹â˙ÿ^=m_Í_Õ’ÿ^ Ô—ÎŸ…ÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=àwã yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^=Ñgƒ P=LP=LNQPQ|‰=



 ٦٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PMQ=ú_Íàÿ^=Ô—�·¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=Ú_·f˚^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ_f=_Âk–˙ƒË=Ï›Î¡·kÿ^=Ç_·ª^ ⁄g—ª^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=⁄ƒ_ê‹ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ P=LP=LNQPQ|‰=

PMR=àÍÈ�kÿ^=⁄gãË=4Î…kÿ^=Óá^Éˇ=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=m_Ãàê‹=Ôãá_º=∆–^Ë Ìà—·≈ÿ^=àì_‡=l·f=ÔŸÎ‰ yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ Q=LP=LNQPQ|‰=

PMS=m^áà—ª^=fl_¡‡=Ÿƒ=Ô›Û_—ÿ^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=“Îg�j=∆–^Ë =‚f=!^ÑgƒÏ‡à—ÿ^=!^=ŒÎó ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ OV=LP==LNQPQ|‰=

PMT=
=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^

K=éá^Ñª^=÷Ÿj=ÌàÍÑ‹=Ìà¡‡ 
ÉÈƒ=_f`=Ñ›®=‚f=!^=Ñgƒ <Íà≈ÿ^=!^=Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ PLQ=LNQPQ|‰=

PMU==ÌàÍÑ‹=fl_ÂãdK=≤fáÑ›Ÿÿ=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=Ω=ú_Íàÿ_f=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔÎƒ_·îÿ^=Ñ‰_≈ª^ ≤‡_åv=}ËÑº=‚πàÿ^=Ñgƒ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ U==LQ==LNQPQ|‰=

PMV=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=«^Ñfˇ^=ÔÎ›·j=Ω=ÏÕÎ¿Èÿ^=‚‹˚^=áËÉ

m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^Ë=m^àÍÑª^ 
l·f=ÓáÈ‡=ÏŸÂåÿ^=}^Ñf ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ó4·‹ NP=LQ==LNQPQ|‰=

PNM=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=≤Ÿ‹_≈ÿ^=Ú^É`=ÓÚ_Õ‘Ë=ÔÍÉ_Î—ÿ^=ø_∂`=≤f=Ô–˙≈ÿ^ ⁄s≈ª^=Ñ›®=‚f=€É_ƒ qÈ≈gª^=‚åv=‚f=Ñ›® NR=LQ==LNQPQ|‰=



 ٦١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PNN=
=ÔÎ≈Ã^Ñf=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑª=ÌÉ_Î—ÿ^=◊ÈŸåÿ^=Ô–˙ƒ=?=m_›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=⁄›≈Ÿÿ=m_›Ÿ≈ª^

K?==m^àÍÑª^Ë=
àî·ÿ^=€˙‰=‚f=ŒŸ~=l·f=Ú^Èó`=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=NS==LQ==LNQPQ=|‰=

PNO=
=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=Ñ≈f=‚ƒ=fiÎŸ≈kÿ^=fl_¡‡=Ω=ÔÎŸÎ‰akÿ^=ÓáËÑÿ^=m_gÿ_ù=Êr^Èj=;ÿ^=m˙’êª^=ö≈f

K=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f 
Ï‡^ä7^=Ñπ=l·f=Ú_5` =ÑgƒÌàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^ NS==LQ==LNQPQ|‰=

PNP=
=Ô≈‹_û=ÔÎf˙�ÿ^=m_‹Ñ¶^Ë=m_gÿ_�ÿ^=„Ë¯è=Óá^Éd=Ω=ÓÉÈ§^=„_›óË=É_›kƒ˘^=4Í_≈‹=“Îg�j=ÔráÉ

ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^ 
„_ã_�ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=Ú˙™ à’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ NT=LQ=LNQPQ|‰=

PNQ=
=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_gŸ�k‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ô≈›.^=Ô¡Ã_w¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^

K=m^àÍÑª^ 
œÈÎ≈ª^=‚πàÿ^=Ñgƒ=l·f=Ó4·‹ à’å≈ÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OM=LQ=LNQPQ|‰=

PNR=
=áÉ_î‹=ä‘^à‹=fiƒÉ=Ω=‚‰á^ËÉ˚=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ôãá_º

K=fiŸ≈kÿ^ 
=ÔÃ˙ã2åÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ „_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v OO=LQ==LNQPQ|‰=

PNS=
=ÔùÈv=;¡Ã_w¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=Ω=ÉÑ§^=≤›Ÿ≈›Ÿÿ=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=Ω=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^=áËÉ

“Íà•^Ë=fiÎμ=<f 
Ï≈Îgåÿ^=!^Ñgƒ=‚f=fiÎ‰^àfd ;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ OP=LQ=LNQPQ|‰=



 ٦٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PNT==qÈwgÿ^=tÛ_k‡=“Îg�j=m_–È≈‹fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âÈf=ÔÎf3ÿ^ „_Õ—n=!^=Ñgƒ=l·f=ÒËá` Ìà≠Èkÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ô›ù_Ã N==LR==LNQPQ|‰=

PNU=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=fl_¡‡=fiÎÎ—kÿ=ÔåÎÛàÿ^=ÔÍÈf3ÿ^=m^àè¯ª^

K=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=m^á^Éef=æÎ�Äkÿ^=m^á^Éd=Ωàê‹ 
‚èÈƒ=€b=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›® à’å≈ÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ R==LR==LNQPQ|‰=

PNV=
=‚‹=Ú^É˚^=≤å¢=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=ÌàÍÑª=ÔvÈ·›ª^=m_Îv˙îÿ^=fl_Âãd=ÒÑ‹

≤ÍÈf3ÿ^=≤Ãàêª^=à¡‡=ÔÂrË 
Ìà5˚^=ÏŸƒ=‚f=äÛ_Ã çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›® OM=LR=LNQPQ|‰=

POM==“Îg�j=∆–^ËÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_w¥=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=Ω=Ï‡Ë3’ÿˇ^=œ^àèˇ^ ÏÕÎ·êÿ^=Ñ›®=‚f=Ñ≈ã ;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ ON=LR=LNQPQ|‰=

PON=K‚Âãá^Ñ‹=Ω=Ï‡Ë3’ÿˇ^=fiÎŸ≈kÿ^=“Îg�j=Ÿƒ=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=äÎÕ¢=Ω=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=áËÉ Ï‡_�w—ÿ^=àf_r=l·f=”^Èè` uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ OT==LR==LNQPQ|‰=

POO=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=€_Õù˚^=ú_Íá=Ω=ÔÎ‡_å‡ˇ^=m_–˙≈Ÿÿ=ÔãáÑª^=ÓàÍÑ‹=Ôãá_º

K=m_›Ÿ≈ª^ 
!^=Ñg≈ÿ^=Ñπ=l·f=ÊÕÎ�ÿ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd OVLR=LNQPQ|‰=

POP==Ô›¡·ª^=É_≈f˚=fiÎî—ÿ^=Ô—�·¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j==∆–^ËK=Ô›Ÿ≈kª^ Ñè^àÿ^=0_ì=‚f=fiÎ‰^àfd Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ OV==LR==LNQPQ|‰=



 ٦٣ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

POQ=
=ÔÂrË=‚‹=‚πàÿ^=Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ω=≤Íá^Éˇ^=Ë=m_Íá^Éˇ^=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ^

K=fi‰à¡‡ 
ÏÆÈòÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=ÒËá` Ìà≠Èkÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ô›ù_Ã PLS==LNQPQ|‰=

POR=m_–È≈‹Ë=∆–^Ë=?=K?==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=Ω=á^à—ÿ^=∆·ì=hÎgè=‚f=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=á_·‹yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=T==LS==LNQPQ=|‰=

POS=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=€_Õù˚^=ú_Íá=éá^Ñ‹=m^àÍÑª=ÔÎ·Âª^=m_Í_Õ’ÿ^ Ìá_Îåÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=_Â‹ =l·f=ÔŸÎ‰äÍ_Õÿ^=!^=Ñgƒ T=LS==LNQPQ|‰=

POT=Kú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=Ω=ÔÎÕîÿ^=4»=Ô�ê‡˚^=⁄Î≈Õj=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=∆–^Ë ∆Íà‹=€b=ÏŸƒ=‚f=áÈkå‹ Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` T=LS=LNQPQ|‰=

POU==éá^Ñª^=Ω=fi7_›ƒ`=Ú^É˚=≤›Ÿ≈ª^=ÔÎ≈Ã^Ñf=Êk–˙ƒË=ÑÛ_åÿ^=Ï›Î¡·kÿ^=Ç_·ª^K=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^ Ï‡^à‰äÿ^=Ñπ`=‚f=áÈ‡` çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=Ñ›® NN=LS=LNQPQ|‰=

POV=K=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_w¥=ÔÎÛ_·ÿ^=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^=Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^ „^Èê·ÿ^=fiÎ‰^àf^=l·f=ÔÕÎ�ÿ à’å≈ÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NNLSLNQPQ=

PPM=
=m_fÈ≈îÿ^=ÔÂrË=‚‹=ÔÎπ^äª^=Ô¡Ã_®=Ω=ÔÎf3ÿ^=ÔÎŸ‘=m_gÿ_ù=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ∑É_‘˚^=Ë=ÔÍá^Éˇ^

K=‚‰à¡‡ 
∆Í_êÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=áËÑf Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=œÈ‡ NQLSLNQPQ=



 ٦٤ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PPN=
=àÍÈ�kÿ^Ë=æÎ�Äkÿ^=Ôÿ_‘Ë=Ω=ÔÍá^Éˇ^=m_ÎŸ›≈ÿ^=ÔãÑ·‰=ÓÉ_ƒd=Ω=m˘_îj˘^Ë=m_‹ÈŸ≈ª^=m_Î·—j=áËÉ?

=Óá^âÈfK?=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=
0_îÿ^=„_›oƒ=‚f=Ñ›®=l·f=œÈ‡=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=NQ==LS==LNQPQ=|‰=

PPO=
=Ô¡Ã_®=Ω=Ô�ãÈkª^=ÔŸvàª^=i˙ù=ÒÑÿ=ÔÎ‘ÈŸåÿ^=m˙’êª^=ö≈f=u˙ƒ=Ω=ÔãáÑª^=àÍÑ‹=áËÉ=?

K=?==Ï‹É^ËÑÿ^=
:Îk≈ÿ^=Ñ›®=‚f=ÑÂÃ=‚f=«^ä‰=ŒÍà¶^=àì_‡=‚f=Ñπ`=NT==LS==LNQPQ=|‰=

PPP=
=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_·gŸÿ=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=Ω=Ìá^Éˇ^=Ú^É˚^=àÍÈ�j=Ω=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=fl_Âãd=ÔráÉ

K_Âj^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË 
ÓÑÍàêÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=l·f=⁄ƒ_ê‹ Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ NULSLNQPQ=

PPQK=ÔÍÈf3ÿ^=Óá^Éˇ^=Ω=_Â—Îg�jË=Ê·ƒ=!^=Ïóá=“ÍÑîÿ^=à’f=Ïf`=Ó4ã=Ω=ÓÉ_Î—ÿ^=%_≈‹ <ÎÍ˙…ÿ^=Ñ›®=l·f=ÒËá` Ìà≠Èkÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ô›ù_Ã NVLSLNQPQ=

PPR=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—Ÿÿ=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=m_åÎÛá=Ôãá_º=ÔráÉ

K=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=m^Èòƒ 
„_ÕÎ§^=ÑÂÃ=l·f=Ï‡_Âj ÉË^Ñÿ^=Ñπ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ NVLS==LNQPQ|‰=

PPS=
=ÔãáÑª^=Óá^Éd=∆–^Ë=Óá^Éˇ^=Ωàê‹Ë=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔãáÑª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=m_‹â¸ÿ=_Âjá^Éd=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^

Ú_åv˚^=Ô¡Ã_w¥=ÔÎãáÑª^ 
ÌÑÿ_¶^=◊á_g‹=‚f=Ñ›® Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ` NV=LS=LNQPQ|‰=



 ٦٥ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PPT=
=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^=m_fÈ≈ì=t‹^àf=_Âf=“wŸª^=fl_≈ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑª=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^

K=ú_Íàÿ^ 
Ï‡^à‰äÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=É_≈ã ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ OMLSLNQPQ=

PPU=?=Ô≈‹_§^=i˙ù=ÒÑÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m^á_Âª^=ÔÎ›·j=Ω=Ïf˙�ÿ^=ø_ê·ÿ^=áËÉ=?=K=ÌË˙¶^=0_ì=‚f=ÑÂÃ=‚f=Ñ›®=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=ON==LS==LNQPQ=|‰=

PPV=
=⁄v=Ω=ÔÎãáÑª^=m_ƒ_›kr˘^=fl_Âãd=ÔráÉ=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=≤·gŸÿ=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª_f=m˙’êª^

_ÂÎ›Ÿ≈‹Ë=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË 
ñ_·—ÿ^=0_ì=‚f=ÑÂÃ äÍ_Õÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=!^Ñgƒ ON=LS=LNQPQ|‰=

PQM=
=Ô·ÍÑ¥=‚ÂŸ›ƒ=m_–È≈‹=ÚÈó=Ω=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=«^àîÿ^=Óá^Éd=hÎÿ_ã`

Kú_Íàÿ^ 
fiÎ‰^àfd=l·f=Â‡=ÔÿÈ≈ÿ^ Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ OLTLNQPQ=

PQN=

fl_‹˘^=Ô≈‹_û=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˘^=Ω=ÏsÎj^3ã˘^=æÎ�Äkÿ^=m_–È≈‹=?=

?=ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=K=

4ò¶^=fiÎ‰^àf^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àf^=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=P==LT==LNQPQ=|‰=

PQO==ÔÎfà≈ÿ^=Ô…Ÿÿ^=Ωàê‹=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÍá^Éˇ^=øÈ…òÿ^K=fi‰à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω <Íäª^=fiÎ‰^àfd=‚f=€É_ƒ 4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd P=LT=LNQPQ|‰=



 ٦٦ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PQP=K=Ï›Î¡·kÿ^=Ç_·‹=«È·f=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ^=Ô–˙ƒ „^à’åÿ^=àì_‡=l·f=€_·‹ Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ PLTLNQPQ=

PQQ=
=àÍÑ‹=Ú^É`=ÔÎŸƒ_Ã=ÔráÉ=ÓÉÈ§^=Óá^Éd=4Í_≈‹=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔãáÑª^

ÔŸ‹_êÿ^ 
Ï›Îs·ÿ^=ÎÆ=‚f=öÍ_ƒ ;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ Q=LT=LNQPQ|‰=

PQR=K?==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hj_’‹=Ω=ÔÍá^Éˇ^=m_ÎŸ›≈ÿ^=ÔãÑ·‰=ÓÉ_ƒd=∆–^Ë=?=„^âÈÕÿ^=„^âÈÃ=‚f=fiÎ‰^àfd=l·f=fl_7d==Ô›ù_ÃÌà≠Èkÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=R==LT==LNQPQ=|‰=

PQS=K=uà¶^=Ô¡Ã_®=éá^Ñ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=i˙ù=ÒÑÿ=Ìà’Õÿ^=‚‹˚^=äÍä≈j=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ Ï‡_�w—ÿ^=ÑÎƒ=‚f=àì_‡ ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ R=LT==LNQPQ|‰=

PQT=ÔŸvàª_ãá^Ñ‹=Ω=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ_f_Âk–˙ƒËÔÎ›Î¡·kÿ^ÔÃ_—oÿ^=K=uà¶^=Ô¡Ã_w¥=ÔÍÈ‡_oÿ^ ÌàãËÑÿ^=‚å®=‚f=‚f^â ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ R==LT==LNQPQ|‰=

PQU=
=ÔŸvàª^=éá^Ñ‹=m^àÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÓáÈ·ª^=Ô·ÍÑª^=Ω=m_·gÿ^=fiÎŸ≈j=éá^Ñ‹=Ω=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=∆–^Ë

m_Íá^Éˇ^=m_Ãàêª^Ë=ÔÍÈ‡_oÿ^ 
ÑÿÈª^=Ω˘=l·f=€˘É Ñ›•^=àì_‡=‚f=fiÍà’ÿ^Ñgƒ ULTLNQPQ=

PQV=
=Ú_òƒ`=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=‚πàÿ^=Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=“Îg�j=m_–È≈‹

KÔ≈‹_§_f=ÔÍá^Éˇ^=ÔÙÎ7^ 
⁄ÍÈ�ÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=fiÍá Ï›s≈ÿ^=Ïÿ_≈ÿ^Ñgƒ=l·f=œÈ‡ ULTLNQPQ=



 ٦٧ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PRM=^äkÿ˘^=?fl=K=?ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˘^=m_≈‹_§^=Ω=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=Ï‡à—ÿ^=öÍ_ƒ=‚f=äÍ_Ã=‚f=!^Ñgƒ=Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=V==LT==LNQPQ=|‰=

PRN=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=Óá^Éˇ_f=m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=«^Ñfˇ^=∆–^Ë ‚πàÿ^=Ñgƒ=l·f=ÉÈÂƒ=Ïfà•^ „_›ÎŸã=‚åv=l·f=„_·v V=LT==LNQPQ|‰=

PRO=
=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=i˙�ÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m^á_Âª^=ÔÎ›·j=Ω=ÔÎÕê’ÿ^=Ô�ê‡˚^=áËÉ

K=≤ÎÕê’ÿ^=ÓÉ_—ÿ^=Ë=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹Ë=Ïf˙�ÿ^=ø_ê·ÿ^=Ωàê‹=à¡‡=ÔÂrË 
Ñπ`=‚f=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=Ì4åƒ Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ NMLT=LNQPQ|‰=

PRP=
=Ô≈‹_r=Ω=Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=ïî£=Ï‡^ÑÎª^=hÍáÑkÿ^=m_gÿ_ù=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^

ÉÈ≈ã=÷Ÿª^ 
Ìàπ˚^=Ñ›®=l·f=_∑á àêgÿ^=!^Ñgƒ=l·f=Ô›ù_Ã NNLTLNQPQ=

PRQ=
=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_û=ÔÍÈf3ÿ^=fl_å–˚^=Ω=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Éd

ÔÎ‹˙ãˇ^ 
fiŸÍÈåÿ^=Ñ›®=l·f=ÓáÈ‡ ;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ NNLTLNQPQ=

PRR=
=ÔÍÈ‡_oÿ^=ú_Íàÿ^=éá^Ñ‹=m^àÍÑª=fiÎŸ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=Óá^âË=Ê‹Ñ—j=ÌÜÿ^=ÌÈf3ÿ^=hÍáÑkÿ^=∆–^Ë

‚‰à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎ‹È’•^ 
„_ÄÎîÿ^=Ñ›®=l·f=”Èè Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NNLTLNQPQ=

PRS==ÔÃ_—oÿ^=∆–^Ë=?K?==ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎŸ‰˚^=flÈŸ≈ÿ^=á^É=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎ›Î¡·kÿ^=!^=Ñgƒ=ÉÈπ=l·f=É_≈Î‹=hÎÍÜÿ^=Ñè^àÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ`=NO==LT==LNQPQ=|‰=



 ٦٨ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PRT=
=‚Âj_r_Îkv^=ÚÈó=Ω=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈ª=Ô‹Ñ—ª^=ÔÎgÍáÑkÿ^=t‹^2ÿ^=∆–^Ë=?

K?==ÔÎgÍáÑkÿ^=
=àì_‡=l·f=ÓáÈ‡dÌà‘äÿ^=fiÎ‰^àf=<Íà≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=NR==LT==LNQPQ=|‰=

PRU=
=⁄Î≈Õj=Ω=‚‰áËÑÿ=Ôì_¶^=m_r_Îkv˘^=ÌËÖ=€ÈîÃ=_Âf=“wŸª^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=Ôãá_º=ÔráÉ=?

K?==t‹Ñÿ^=t‹_‡àf=
Ì4o’ÿ^=àì_‡=‚f=ÏŸƒ=l·f=Ú_ÃË=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=NR==LT==LNQPQ=|‰=

PRV=ÔÎ›Î¡·kÿ^=Ô—oÿ^=ÒÈkå‹=K=æÎê‹=çÎ∫=Ô¡Ã_®Ë=_Âf`=Ô·ÍÑ‹=Ω=m_·gŸÿ=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m^àÍÑ¥Ï‡_�w—ÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=4gƒ äÍ_Õÿ^=!^=Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰ NSLTLNQPQ=

PSM=
=Ω=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=≤›Ÿ≈ª^=Ú^É`=≤åwkf=_Âk–˙ƒË=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÎŸÍÈwkÿ^=ÓÉ_Î—ÿ^

Kú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹ 
=!^=Ñgƒ=‚f=⁄îÎÃÏ≈ÎÕ·ÿ^ uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^Ñgƒ NS=LT==LNQPQ|‰=

PSN=K=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=„_›Ÿã=4‹˚^=Ô≈‹_û=ÔÎ∑É_‘˚^=fl_å–˚^=Ú_ã˜àÿ=ÔÍÉ_Î—ÿ^=m_Í_Õ‘ ≤·~=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ=‚f=!^=Ñgƒ Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ NS=LT=LNQPQ|‰=

PSO=
=ÔŸvàª^=Ω=m_›Ÿ≈ª^=i_Î»=Ô§_≈‹=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ=Ô·ÍÑ¥=m_›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ô�ãÈkª^

ú_Íàÿ^ 
Ìà›êÿ^=Ìâ_»=l·f=Ú_Íàn ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ó4·‹ NT=LT==LNQPQ|‰=

PSP=
=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ‹=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=Ú˙‘Èÿ=ÔÎ·Âª^=ÔÎ›·kÿ^=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=áËÉ

„_ÎwÎÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ =Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd4ò¶^ NTLTLNQPQ=



 ٦٩ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

fi‰à¡‡ 

PSQ=
=ÔŸvàª^=Ω=i˙�ÿ^=⁄Îî¢=fiÍÈ—j=m^á_Â‹=àÍÈ�j=t‹_‡àf=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m_fÈ≈îÿ^

K=fiÎî—ÿ^=Ô—�·¥=ÔÍÈ‡_oÿ^ 
Ïã_›êÿ^=ÏŸƒ=‚f=!^=Ñgƒ Ìàoêÿ^=àì_‡=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ NU==LT==LNQPQ|‰=

PSR=
ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=Ï›Î¡·kÿ^=4Î…kÿ^=Óá^Éd=∆–^Ë==à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥

m_Íá^Éˇ^Ë=m_Ãàêª^ 
ÔÿÈ≈ÿ^=fiÎ‰^àfd=l·f=Ò˜á Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ NVLTLNQPQ=

PSS=
=fl_‹˘^=Ô≈‹_û=ÔÎƒ_›kr˘^=flÈŸ≈ÿ^=ÔÎŸ’f=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ω=ÔÃà≈ª^=Óá^Éd=Ôãá_º=m_–È≈‹Ë=∆–^Ë=?

K?=ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=
fiÍà’ÿ^ÑgƒäÍä≈ÿ^Ñgƒ=ÉÈŸ~=Ìà≠Èkÿ^=äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰=NV==LT==LNQPQ=|‰=

PST=K?==ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹˘^==Ô≈‹_r=Ω=m_Íá^É�ÿ=ÔÎgÍáÑkÿ^=m_r_Îkv˘^=ÑÍÑ¢=?=ÌÑÂêª^=Ñ›®=!^Ñgƒ=l·f=ÒÑ‡=äÍ_Õÿ^=!^Ñgƒ=l·f=ÔŸÎ‰=OO==LT==LNQPQ=|‰=

PSU==m_gÿ_�ÿ^=m_ÎŸ‘=Ω=ÔÎ‡Ë3’ÿˇ^=Óá^Éˇ^=∆–^Ë=?K?==⁄Û_v=Ô≈‹_û=Ìà›êÿ^=ÑÍ^â=‚f=Ñ›®=l·f=Ó4·‹=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=OP==LT==LNQPQ=|‰=

PSV=
=Ô¡Ã_®=Ω=‚7=ÔÎ·Âª^=ÓÚ_Õ’ÿ^=≤å¢=Ω=m_›Ÿ≈›Ÿÿ=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=äÎÕ¢=∆–^Ë

Ï‹É^ËÑÿ^ 
h≈îÿ^=Ñ›®=l·f=_∑á Ï‡_gÎwåÿ^=ÏŸƒ=‚f=‚πàÿ^Ñgƒ OPLTLNQPQ=



 ٧٠ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PTM=
=_óàÿ^=?=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=Ω=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^

K=?==fi‰à¡‡=
ÑÎÂÃ=‚f=!^=Ñgƒ=‚f=ÑÂÃ=l·f=ÒËá`=4ò¶^=Ñ›®=‚f=fiÎ‰^àfd=OQ==LT==LNQPQ=|‰=

PTN=
=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=?=⁄Û_v=Ô·ÍÑ¥=ÔÎ‹È’•^=ÔÍÈ‡_oÿ^=éá^Ñª^=m^àÍÑª=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎ�Î�Äkÿ^=m_Í_Õ’ÿ^=?

K=?⁄Û_v=Ô·ÍÑ¥=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=éá^Ñª_f=m_ÍÈf3ÿ^=m_Ãàêª^Ë=m^àÍÑª^=
„^ÑÎwŸÿ^=ãÈ‹=‚f=ŒŸ~=l·f=fiÍà‹=ëÍËÑÿ^=„_›ÎŸã=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=OR==LT==LNQPQ=|‰=

PTO=K=ú_Íàÿ^=Ô—�·‹=Ω=ÔÎ·—kÿ^=m_ÎŸ’ÿ_f=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=fl_å–˚^=Ú_ã˜á=ÒÑÿ=l–Èÿ^=Óá^Éd Ï�gÿ^=!^=Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ =‚f=ŒãÈÍ⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ OV=LT==LNQPQ|‰=

PTP=
=m_·gŸÿ=ÔÎ‹È’•^=ÔÎÛ^Ñkf˘^=éá^Ñª^=Ω=ÔÎj^Üÿ^==Óá^Éˇ^=Êr^Èj=;ÿ^=ÔÎ·Õÿ^Ë=ÔÍá^Éˇ^=m˙’êª^=?

K=?=ÔÎãáÑª^=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=«Ëàêª=Ô—g�ª^=éá^Ñª^=Ÿƒ=ÔÎ‡^ÑÎ‹=Ôã^áÉ=|=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=
fl_·…ÿ^=Ñ≈ã=‚f=fl_·»=l·f=ÒÑ‡==‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒà’å≈ÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=OV==LU==LNQPQ=|‰=

PTQ=
=‚f=Ñ›®=fl_‹˘^=Ô≈‹_û=Ô‹_≈ÿ^=m^á^Éˇ^Ë=ÓÑ‡_åª^=m^É_›≈ÿ^=Ω=ÔÎsÎj^3ã˘^=Óá^É˘^=“Îg�j=∆–^Ë=?

K=?===ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=
<Íäª^=„_›ÎŸã=‚πàÿ^Ñgƒ=ÉÈŸ~=yÎ›åÿ^=Ñ›®=‚f=‚å-^Ñgƒ=O==LNN==LNQPQ=|‰=

PTR==m^É_Î—ÿ^=Êr^Èj=;ÿ^=m_fÈ≈îÿ^=?K?==ÔÍÉÈ≈åÿ^=m_≈‹_§^=ö≈f=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^=ÔÎ∑É_‘˚^=Ìà›êÿ^=!^Ñgƒ=ÑÂÃ=l·f=„_ÂÎr=⁄gêÿ^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=ŒãÈÍ=NO==LNN=LNQPQ|‰=

PTS=K=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÌÈf3ÿ^=œ^àèˇ^=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=4Í_≈‹=“Îg�j=∆–^Ë }^Ñgÿ^=ÏŸƒ=l·f=Ú_·n uà-^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ OTLNN=LNQPQ|‰=



 ٧١ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PTT=ú_Íàÿ^=Ô·ÍÑ¥=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ω=ÔãáÑ›Ÿÿ=ÔÎj^Üÿ^=Óá^Éˇ^=iÈŸã`=ÚÈó=Ω=ÔÎãáÑª^=Óá^Éˇ^=àÍÈ�j ÌÑÎèàÿ^=ÉÈ≈ã=‚f=ÉÈ≈å‹ hÿ_ù=€b=fiÎ‰^àfd=‚f=ÏŸƒ T=LN==LNQPR|‰=

PTU=
=ÔÎ‹˙ãˇ^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹ˇ^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÎÛ_å·ÿ^Ë=ÔÎÿ_ràÿ^=m^á^Éˇ^=≤f=Ìá^Éˇ^=€_îj˘^=∆–^Ë

=ÔÂrË=‚‹m_Íá^Éˇ^Ë=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=m^Èòƒ=à¡‡ 
◊á_gª^=fiÎ‰^àfd=l·f=àwã ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=l·f=Ó4·‹ NM=L=N=L=NQPR=

PTV= =?éá^Ñª_ÍàÍÑ‹à¡‡ÔÂrÈ·›ó_Íàÿ^Ô·ÍÑ¥ÔÎÛ^Ñkfˇ_ãá^Ñª_ÎÕÎsÎj^3ãˇ_�Î�Äkÿ_j_–È≈‹===K=? Ìä·≈ÿ^=fl_vÉ=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~=NR==LN==LNQPR=|‰=

PUM=fiÂÍàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ_f=ÔÍÈ‡_oÿ^=ÔŸvàª^=Ï›Ÿ≈‹=Ñ·ƒ=Ìá^Éˇ^=4Î…kÿ^=Ô‹Ë_—‹=∆–^Ë ÌàÂêÿ^=á_è=ÏŸƒ=‚f=Ñ›® ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñÿ_~ OQ==LN==LNQPR|‰=

PUN=
=ÔÂrË=‚‹=ú_Íàÿ_f=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˘^=Ô≈‹_r=Ω=ÔŸ‹_êÿ^=ÓÉÈ§^=Óá^É^=É_≈f^=“Îg�j=∆–^Ë

=m^É_Î—ÿ^=à¡‡ÔÍÈf3ÿ^=
◊Ë2‹=‚f=◊Ë2‹=‚f=Ïfàv=l·f=·‹=ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NQ==LO===LNQPR|‰=

PUO=
=ÔÂrË=‚‹=‚πàÿ^Ñgƒ=l·f=ÓáÈ‡=Ó4‹˚^=Ô≈‹_r=Ω=ÔÍÈf3ÿ^=m^É_Î—ÿ^=ÒÑÿ=Ìá^Éˇ^=≤’›kÿ^=∆–^Ë

fi‰à¡‡=
iÈÂŸêÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=0_ì=l·f=·‹=ÓáâÈÿ^=Ñ›®=‚f=!^Ñgƒ=NR==LO===LNQPR|‰=

PUP=
∆–^Ë===ÔÎ›·jÉá^Èª^=ÔÍàêgÿ^==ÔÎ‹˙ã˘^=ÉÈ≈ã=‚f=Ñ›®=fl_‹˘^=Ô≈‹_û=m_gÿ_�ÿ^=Ôã^áÉ=ä‘à‹=Ω

_‰àÍÈ�j=⁄gãË=
ÒÑ‰==ÏŸƒ=l·fÌÑÎãÈÿ^=;Îgoÿ^=ú^Èƒ=‚f=Ñÿ_~ NVL=O==LNQPR|‰ 



 ٧٢ اإلدارةوالتخطيطالرتبويوالبحوثـ قسم العلمية  دليل الرسائل
 

flfl===„^È·ƒpwgÿ^=pv_gÿ^=fiã^=œàêª^=fiã^=Ôê–_·ª^=ÅÍá_j=

PUQ=
=Ï‹È’•^=fiÎŸ≈kÿ^=éá^Ñ¥=á^à—ÿ^=Ö_£^=Ω=á^È•^=iÈŸã˚=Ô�ãÈkª^=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=Ôãá_º=∆–^Ë

=≤·gŸÿ=fl_≈ÿ^≤›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=Ú_åv˘^=Ô¡Ã_w¥=
ÌÑÍàêÿ^=Ñÿ_~=‚f=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›®=OO=L=O=LNQPR|‰ 

PUR=
=ÓÉ_Î—ÿ^=ø_∂af=Êk–˙ƒË=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=Ω=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvàª^=m_›Ÿ≈‹=ÒÑÿ=ÏÕÎ¿Èÿ^=_óàÿ^

Ô·ÍÑ‹=Ω=m_›Ÿ≈ª^=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=ÔÎŸ‰˚^=éá^Ñª^=m^àÍÑ‹=ÒÑÿ=ÔÍÈf3ÿ^=Kú_Íàÿ^ 
=_Â‹=Ñ‹_v=l·fÌ4�ª^ ÉË^Ñÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ó4·‹ OT==LO==LNQPR|‰ 

PUS=éá^Ñª^=ÌàÍÑ‹=à¡‡=ÔÂrË=‚‹=äÎ›kª^=fiŸ≈ª^=ÔÎŸƒ_Ã=á^à›kã^=Ω=äÃ^È•^=áËÉ=ÔÃ^à≈ÿ^=!^Ñgƒ=‚f=áÑ·f=çÍÑåÿ^=äÍä≈ÿ^Ñgƒ=‚f=Ñ›®=N==LP==LNQPR|‰=

PUT==ÔÙÎ‰=Èòƒ=Ú^É`=≤å¢=Ω=ÓÉÈ§^=4Í_≈‹=áËÉÔ≈›.^=Ô≈‹_r=Ÿƒ=“Îg�kÿ_f=çÍáÑkÿ^ ⁄Î—•^=‚πàÿ^Ñgƒ=‚f=Ñπ=‚f=⁄Î—v Ï‡_·åÿ^=Ñ›®=‚f=ÏŸƒ Q==LP==LNQPR|‰=

=

=



 ملحق
 هـ٣٠/٨/١٤٣٦حتى تمت مناقشتها التي بحوث الماجستير 

 المناقشة المشرف العنوان الدرجة اسم الدارس/ة م
 1435 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى املشرفني الرتبويني بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القرياتماجستري إبراهيم بن عبداهللا إبراهيم النازل ٣٨٨
 1435 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمعوقات تطبيق إدارة املعرفة ماجستريأروى بنت عبداهللا عبداحملسن الزامل ٣٨٩
 1435 محن احلقيلأ.د. سليمان بن عبدالر  العوامل املؤثرة يف اختاذ قرار التعاقد املبكر لدى مديرات املدارس من وجهة نظرهن يف مدينة الرياضماجستري إهلام بنت عبدالعزيز صاحل احلسيان ٣٩٠
 1435 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي بعمادة القبول والتسجيل جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري أمل بنت جبل بن وديد العتييب ٣٩١
 1435 د. مشعل بن سليمان العنزي  األقسام العلمية بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةواقع ممارسة إدارة املواهب يفماجستري أمل بنت راشد حممد احلمدان ٣٩٢
 1435 بنت عبد اهللا الفايز د. هيلة واقع املباين املدرسية لرياض األطفال األهليمة ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديرا©ا يف مدينة الرياضماجستري إميان بنت زيد بن عبداهللا السيف ٣٩٣
 1435 أ.د. حممد بن حسن املبعوث واقع الزيارات الصفية ملدير املدرسة االبتدائية مبدينة الرياضماجستري بادي بن دويخ حسن الدوسري ٣٩٤
 1435 ن ناصر الشثريد. عبدالعزيز ب واقع تطبيق القيادة املوزعة يف مكاتب الرتبية والتعليمماجستري بدرية بنت حممد ناصر اجلهيمي ٣٩٥
 1435 د. حممد بن عبدالعزيز السديس دور احلوافز يف استمرار فاعلية املعلم املتميز من وجهة نظر مديري املدارسماجستري بندر بن عبداهللا مقبل العرافة ٣٩٦
 1435 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل م حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميياالحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس جبامعة اإلماماجستري بينة بنت عبدالعزيز حممد احلصان ٣٩٧
 1435 بن عبدالرمحن الفايز د. عبداهللا دور مدير املدرسة االبتدائية يف تفعيل برنامج رعاية املوهوبني من وجهة نظر املعلمني مبدينة الرياضماجستري تركي بن علي سلطان املطريي ٣٩٨
 1435 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش معوقات ممارسة التخطيط لدى مديرات مدارس املرحلة املتوسطة مبدينة حائلماجستري ©اين بنت راشد عبدالعزيز املناحي ٣٩٩
 1435 د. علي بن إبراهيم بن طالب سلمان بن عبدالعزيز ألدوارهم القيادية يف ضوء مدخل القيادة التشاركية واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعةماجستري اجلوهرة بنت صاحل عبداهللا احلقباين ٤٠٠
 1435 د. حممد بن عبدالعزيز السديس كفايات القيادة التحويلية ملديري املدارس املتوسطة يف مدينة الرياضماجستري محد بن حممد ناصر احلنيحن ٤٠١
 1435 د . حنان بنت حسن سليمان واقع ممارسة رئيسات األقسام العلمية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ألدوارهن القيادية يف ضوء مدخل القيادة املوقفيةماجستري حلريبحورية بنت دوجان مثين ا ٤٠٢
 1435 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل اللتزام التنظيمي للمعلمني فيها مبدينة الرياضالعالقة بني األمناط القيادية ملديري املدارس الرائدة واماجستري خالد بن غرم اهللا مجعان الغامدي ٤٠٣
 1435 د. خالد بن عبدالعزيز الداود اسرتاتيجية مقرتحة لرفع الكفاءة الداخلية يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات مبدينة الرياضماجستري خلود بنت فهد إبراهيم اهلزاع ٤٠٤
 1435 د. علي بن حممد السناين دور املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف رفع مستوى التدريب مبعاهد التدريب العليا األهلية النسائية يف مدينة الرياضماجستري ائف القحطاينخلود بنت حممد ن ٤٠٥
 1435 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري جتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةواقع تطبيق خصائص املنظمة املتعلمة يف كلية العلوم االماجستري خولة بنت عثمان صاحل الصوينع ٤٠٦
 1435 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري معوقات التبادل املعريف يف البحث العلمي بني اجلامعات السعوديةماجستري رقية بنت عبداهللا غامن اليوسف ٤٠٧
 1435 د. خالد بن عواض الثبييت الكفاءة الداخلية النوعية لربامج الدراسات العليا يف قسم االدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة االمام حممد بن سعود االسالميةماجستري رمي بنت عبداهللا حممد الرباهيم ٤٠٨
 1435 ن حممد الوزرةد. عبداهللا ب واقع التمكني اإلداري ملديري املدارس احلكومية مبحافظة الدوادميماجستري سلطان بن منري فهد العتييب ٤٠٩
 1435 د. خالد بن عبدالكرمي البصري واقع اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري املدارس األهلية يف مدينة الرياضماجستري سلمان بن صاحل حممد العصيمي ٤١٠
 1435 د . حنان بنت حسن سليمان هـ ١٤٤٤ــ  ١٤٣٤لرياض يف ضوء اسرتاتيجية تطوير التعليم العام باململكة العربية السعودية واقع التمكني االداري ملديرات مدارس التعليم العام مبدينة اماجستريسلوى بنت ناصر سليمان الضبيعي ٤١١



 المناقشة المشرف العنوان الدرجة اسم الدارس/ة م
 1435 ملبعوثأ.د. حممد بن حسن ا املناخ التنظيمي السائد وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات املدارس الثانوية يف مدينة جازانماجستري سلوى بنت حيىي حممد شبلي ٤١٢
 1435 أ.د. إبراهيم بن حممد اخلضري معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف األقسام النسائية التابعة لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة الرياضماجستري مسر بنت أمحد سامل السامل ٤١٣
 1435 د. إبراهيم بن سليمان العودة يل العالقات االنسانية بني املعلمني يف حمافظة حفر الباطندور مديري املدارس الثانوية يف تفعماجستري عادل بن هزاع عبيد املطريي ٤١٤
 1435 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ املشكالت اإلدارية والفنية اليت تواجه طالب السنة التحضريية جبامعة شقراءماجستريعبدالرمحن بن عبداهللا جلعود الراشد ٤١٥
 1435 د. حممد بن عبدالعزيز السديس نظر املعلمنيواقع ممارسة مديري املدارس املتوسطة ألسلوب احلوار يف اختاذ القرار مبدارس التعليم احلكومي العام للبنني مبحافظة األحساء من وجهة ماجستري خالد حممد الشريديعبدالعزيز بن  ٤١٦
 1435 د. خالد بن عبدالعزيز الداود سرتاتيجي يف املدارس االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة نظر مديري املدارسمعوقات التخطيط اإلماجستري عبدالعزيز بن دحام فهران العنزي ٤١٧
 1435 د. علي بن إبراهيم بن طالب املدرسيةالعالقة بني تفويض السلطة وفاعلية اختاذ القرار لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر مشريف اإلدارة ماجستري عبداهللا بن عبدالرمحن بن هديب ٤١٨
 1435 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل واقع اإلبداع اإلداري لدى عمداء الكليات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري عبداهللا بن عبدالعزيز حممد احلصان ٤١٩
 1435 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش يطية لدى قيادات الرتبية اخلاصةفاعلية الكفايات التخطماجستريعبدا¶يد بن عبداهللا عيسى العيسى ٤٢٠
 1435 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل ممارسة مديرات مكاتب الرتبية والتعليم مبدينة الرياض ألدوارهن القيادية يف ضوء القيادة التشاركيةماجستري عبري بنت خالد عبداهللا احلسون ٤٢١
 1435 أ.د. حممد بن حسن املبعوث دور اإلدارة املدرسية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياضماجستري ياينعلي بن قعدان صاحل العض ٤٢٢
 1435 أ.د. سليمان بن عبدالرمحن احلقيل لرياض من وجهة نظرهماالحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس امللحق ·ا برامج للموهوبني مبدينة اماجستريعهود بنت عبداللطيف حممد العرفج ٤٢٣
 1435 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح الشراكة ا¶تمعية وعالقتها باإلدارة الذاتية يف مدارس تطوير للبنات مبدينة الرياضماجستري فاطمة بنت زيد عبدالرمحن القحيز ٤٢٤
 1435 د. خالد بن عبدالعزيز الداود ارسة رؤساء األقسام العلمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ملهارات إدارة االجتماعاتواقع ممماجستري فدوى بنت حممد صاحل العساف ٤٢٥
 1435 لسميحأ.د. عبداحملسن بن حممد ا إسهام املؤسسات اخلريية يف متويل التعليم العام مبنطقة القصيم التعليميةماجستري فريح بن أمحد بن فريح الفريح ٤٢٦
 1435 د. علي بن حممد السناين العوامل املؤثرة يف أداء مديري املرحلة الثانوية ملهامهم اإلدارية والفنية مبحافظة عفيفماجستري فهيد بن دريفيس صالح املطريي ٤٢٧
 1435 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج ¶معة من وجهة نظر املتدربنيتقومي الربامج التدريبية يف إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة اماجستري فيصل بن عبداهللا احلويكان ٤٢٨
 1435 د. مشعل بن سليمان العنزي معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف إدارة مدارس مراحل التعليم العام (بنني) يف حمافظة القرياتماجستري قاسم بن حممد مكازي املشيطي ٤٢٩
 1435 د. نوف بنت عبد العايل العجمي درجة كفاءة املدربات يف إدارة التدريب الرتبوي يف مدينة الرياضماجستري اتلطيفة بنت عبدالرمحن الشبان ٤٣٠
 1435 د . حنان بنت حسن سليمان يسواقع الوالء التنظيمي لدى وكيالت األقسام العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر عضوات هيئة التدر ماجستري ماجدة بنت سعد حممد العريفي ٤٣١
 1435 د. مشعل بن سليمان العنزي معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي يف املدارس املتوسطة والثانوية مبحافظة اخلرج من وجهة نظر مديري املدارس ومشريف اإلدارة املدرسيةماجستري مبارك بن وقيان بن فهد الدوسري ٤٣٢
 1435 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري واقع ممارسة مديري مكاتب الرتبية والتعليم للشفافية اإلدارية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني مبدينة الرياضماجستري حممد بن سودان الزهراين ٤٣٣
 1435 أ.د. حممد بن حسن املبعوث يف كلية امللك فهد األمنية األمناط القيادية لرؤساء األقسام العلمية وعالقتها بالروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريسماجستري حممد بن سويد حممد القرين ٤٣٤
 1435 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية ووكالئهم للمهارات القيادية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ا¶معةماجستري مرمي بنت عبداهللا بويضان املطريي ٤٣٥
 1435 د. علي بن إبراهيم بن طالب تطوير اإلدارة املدرسية يف ضوء أسلوب اإلدارة الذاتية للمدرسة يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياضماجستري مسعود الرشيديمسعود بن سعود  ٤٣٦
 1435 د. خالد بن عبدالعزيز الداود الرياضواقع ضغوط العمل اليت تواجه معلمات رياض األطفال يف املدارس األهلية مبدينة ماجستري منال بنت خالد أمحد العيسى ٤٣٧
 1435 د. عبدالكرمي بن ناصر احلمد متطلبات حتقيق االبداع االداري لدى مديرات املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري مها بنت سليم علي الطيار ٤٣٨
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 1435 د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر يف اإلدارة املدرسية للمرحلة الثانوية مبدينة الرياضواقع تطبيق القيادة التحويلية ماجستري مها بنت حممد بن إبراهيم الدهش ٤٣٩
 1435 لعزيز الداودد. خالد بن عبدا تطوير أداء مديرات املدارس االبتدائية مبدينة الرياض يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر من وجهة نظر املديرات واملشرفاتماجستري جنود بنت مجيل عبدالرمحن اجلميل ٤٤٠
 1435 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري الكفايات اإلدارية ملديرات املدارس امللحق ·ا برامج الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض وفقاً ألدوارهن مبجتمع املعرفةماجستري نسيبة بنت صاحل ناصر العوهلي ٤٤١
 1435 أ.د. سليمان بن عبدالرمحن احلقيل توعية طالبا©ا بأضرار السهر يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات ومشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة الرياض دور اإلدارة املدرسية يفماجستري نورة بنت سفر اجلعيد ٤٤٢
 1435 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود رياضواقع إدارة التغيري لدى مديرات املدارس احلكومية اإلبتدائية يف مدينة الماجستري نورة بنت عبداهللا إبراهيم الشبل ٤٤٣
 1435 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري املشكالت اإلدارية والفنية للعاملني باملركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل باململكة العربية السعوديةماجستري نورة بنت حممد بن عبداهللا الوهييب ٤٤٤
 1435 د. نوف بنت عبد العايل العجمي واقع الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسجستريما نورة بنت حممد حنيف السهلي ٤٤٥
 1435 د. علي بن إبراهيم بن طالب م (تطوير) يف مدينة الرياضواقع تطبيق اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس مشروع امللك عبداهللا لتطوير التعليم العاماجسترينوف بنت أمحد عبدالعزيز بن شلهوب ٤٤٦
 1435 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود معوقات تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف املدارس الثانوية األهلية يف مدينة الرياضماجستري هدى بنت حممد مسعود الزومان ٤٤٧
 1435 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر ت املهارات القيادية لدى القيادات النسائية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء إدارة اجلودة الشاملةمتطلباماجستريهديل بنت عبدالعزيز صاحل احمليميد ٤٤٨
 1435 د. مشعل بن سليمان العنزي ياضواقع ممارسة املهارات القيادية الرتبوية لدى مديرات مرحلة رياض األطفال مبدينة الر ماجستري هديل بنت عبداهللا طالس الشمري ٤٤٩
 1435 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج االحتياجات التدريبية ملديرات مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض يف ضوء متطلبات مدرسة املستقبلماجستري هال بنت عبدالرمحن علي الطويان ٤٥٠
 1435 د. نوف بنت عبد العايل العجمي ليت تواجه مديرات املدارس االبتدائية للبنات احلكومية واألهلية املطبقة لربامج الدعم يف مدينة الرياضاملشكالت اماجستري هناء بنت مرعي حسن العنزي ٤٥١
 1435 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايزEFQM -يف ضوء معايري النموذج األورويب للتميز واقع تطبيق إدارة التميز لدى وكيالت األقسام العلمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ماجستري هند بنت صاحل حممد الركف ٤٥٢
 1435 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج دور املشاركة ا¶تمعية يف تطوير األداء يف مدارس مشروع امللك عبداهللا "تطوير" مبدينة الرياضماجستري هند بنت ناصر صاحل العمرو ٤٥٣
 1435 د. خالد بن عبدالعزيز الداود الصعوبات اليت تواجه مشريف اإلدارة املدرسية يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياضماجستري عمار املطرييواصل بن عمر  ٤٥٤
 1435 د. مشعل بن سليمان العنزي لرياضمعوقات النمو املهين ملشرفات اإلدارة املدرسية يف مكاتب الرتبية والتعليم مبدينة اماجستريوجدان بنت إبراهيم بن صاحل اجلاسر ٤٥٥
 1435 د. علي بن إبراهيم بن طالب واقع إدارة التغيري لدى رئيسات أقسام كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر عضوات هيئة التدريسماجستري وفاء بنت عبداهللا صاحل العريين ٤٥٦
 1436 د. وفاء بنت محد التوجيري الكفاءة الداخلية النوعية لربنامج السنة التحضريية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنجستريمامشاعل بنت عبداهللا صاحل السالمة ٤٥٧
 1436 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري التعليم مبحافظة القويعيةدور االتصال اإلداري االلكرتوين يف دعم عملية اختاذ القرار لدى القيادات النسائية بإدارة الرتبية و ماجستريإبتسام بنت ناصر بن سعد بن هوميل ٤٥٨
 1436 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل معوقات االتصال اإلداري لكليات البنات جبامعة حائلماجستري أحالم بنت فهد بن حممد السيف ٤٥٩
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج األهلية مبدينة الرياضإدارة الصراع التنظيمي لدى مديري املدارس ماجستري أمحد بن سعد بن حممد اخلويطر ٤٦٠
 1436 د. علي بن إبراهيم بن طالب درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري مدارس البنني مبحافظة اخلرجماجستري أمحد بن صاحل بن حسن الزهراين ٤٦١
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج دور إدارة النشاط الطاليب يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض يف تفعيل األنشطة الطالبيةماجستريأمحد بن عبدالعزيز بن حممد اجلاسر ٤٦٢
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود فات مبنطقة احلدود الشماليةمعوقات اإلشراف الرتبوي يف مدارس التعليم العام من وجهة نظر املشرفني واملشر ماجستري أمحد بن كياد حاكم ا¶الد ٤٦٣
 1436 دد. خالد بن عبدالعزيز الداو  واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسماجستريأمساء بنت سليمان بن ثنيان آل ثنيان ٤٦٤
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود درجة ممارسة املهارات القيادية لعمداء الكليات يف جامعة اجلوف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسماجستريأمساء بنت حممد بن فراس السرحاين ٤٦٥



 المناقشة المشرف العنوان الدرجة اسم الدارس/ة م
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت العليا الرتبوية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ملعيار التعليم والتعلم واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف برامج الدراساتماجستري أسيل بنت حممد علي احلصني ٤٦٦
 1436 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود اإلسالمية السلوك القيادي لوكيالت األقسام العلمية وعالقته بالرضا الوظيفي لدى عضوات هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعودماجستري أشواق بنت فهد دغيليب العتييب ٤٦٧
 1436 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري دور تقنية املعلومات يف تطوير العمل اإلداري جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنماجستري آالء بنت عبداهللا جنر العتييب ٤٦٨
 1436 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح عالجها ومقرتحات اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة طالبات بعض واألكادميية املؤدية لرسوب األسباب اإلداريةماجستري أمال بنت صاحل عبداهللا ابو عباة ٤٦٩
 1436 هللا الفايزد. هيلة بنت عبد ا متهني اإلشراف الرتبوي يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة الرياضماجستريأمل بنت عبدالرمحن بن حممد اخلريف ٤٧٠
 1436 د. علي بن حممد السناين واقع الشفافية اإلدارية لدى القيادات األكادميية النسائية يف اجلامعات السعودية األهلية بالرياضماجستريأمل بنت حممد بن إبراهيم األحيدب ٤٧١
 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ التدريس من الربامج التدريبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املعوقات اليت حتد من استفادة عضوات هيئةماجستري أمل بنت حممد بن فهد العجالن ٤٧٢
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت تصور مقرتح لربنامج ماجستري مهين يف اإلدارة الرتبوية يف ضوء اخلربات العاملية املعاصرةماجستري أمل بنت نادر حممد العصيمي ٤٧٣
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت قياس الكفاءة النسبية ملدارس الثانوية للبنات (نظام املقررات) مبدينة الرياض باستخدام أسلوب حتليل مغلف البياناتماجستري الفريدي إميان بنت سامل بن مرتوك ٤٧٤
 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ فكري ملعلمي مدارس حمافظة الرسدور اإلشراف الرتبوي يف حتقيق األمن الماجستري بالل بن عبداهللا بن حممد اجلمعة ٤٧٥
 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة واقع ممارسة إدارة التغيري لدى عمداء الكليات واملعاهد العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري بندر بن مشوح بن عواد العنزي ٤٧٦
 1436 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش واقع الربامج التدريبية بعمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري مد السويلتغريد بنت يوسف حم ٤٧٧
 1436 بن سليمان العنزي د. مشعل تطوير تقومي أداء موظفي املركز الوطين للقياس والتقومي ( تصور مقرتح)ماجستري جواهر بنت عبداهللا محد احلميزي ٤٧٨
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود صعوبات استخدام اإلدارة االلكرتونية يف املدارس املتوسطة بالرياض من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئهاماجستريحامد بن مطيحل بن حامد املالكي ٤٧٩
 1436 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز داء يف إدارة الرتبية والتعليم بالرياض من وجهة نظر القيادات اإلشرافية يف مكاتب الرتبية والتعليمواقع تطبيق إدارة األماجستريحصة بنت عبداهللا بن حمفوظ املعيذر ٤٨٠
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج امعةواقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة شقراء من وجهة نظر القيادات األكادميية واإلدارية باجلماجستري حنان بنت عبدالكرمي عبداهللا الزيد ٤٨١
 1436 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش واقع تفعيل امليزانية التشغيلية للمدارس الثانوية احلكومية للبنات يف منطقة الرياضماجستري حنان بنت ياسني بن أمحد احلمد ٤٨٢
 1436 د. وفاء بنت محد التوجيري إلداري يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية : مشروع توحيد إدارات التعليم أمنوذجاسياسات اإلصالح اماجستري خولة بنت محد بن عبداهللا الغامن ٤٨٣
م باململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف التعليم األهلي متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنيب بوزارة الرتبية والتعليماجستري راجح بن مسعد بن زايد الفهيقي ٤٨٤

 واألجنيب ومالك املدارس األهلية واألجنبية
 1436 د. علي بن إبراهيم بن طالب

 1436 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر بن سعود اإلسالميةالتمكني اإلداري وعالقته باختاذ القرار لدى القيادات النسائية يف جامعة اإلمام حممد ماجستريرمي بنت راشد بن إبراهيم احلميضي ٤٨٥
 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة درجة ممارسة التمكني اإلداري لدى القيادات النسائية يف جامعة امللك سعودماجستري رمي بنت سعد بن حممد الطخيس ٤٨٦
 1436 د. علي بن إبراهيم بن طالب يري املعاهد العلمية مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمنيواقع التمكني اإلداري لدى مدماجستري زياد بن عبداهللا حممد احمليسن ٤٨٧
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف األقسام العلمية جبامعة ا¶معةماجستري سارة بنت محد بن ناصر املقبل ٤٨٨
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل التثقيف الصحي لدى طالبات املرحلة االبتدائية يف املدارس احلكومية مبدينة الرياضريماجست سارة بنت عبداهللا بن فهد املقيل ٤٨٩
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهاواقع ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية لدى إدارات اجلامعات األهلية مبدينة الرياض ماجستري سامل بن سعيد بن سامل القحطاين ٤٩٠
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود االحتياجات التدريبية لوكالء املدارس املتوسطة مبدينة الرياض يف ضوء خطة التدريب لوزارة الرتبية والتعليمماجستريسعد بن ذعار بن احلميدي البقمي ٤٩١
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 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة واقع التمكني اإلداري لدى مديري مكاتب التعليم باململكة العربية السعوديةماجستري ن غريب مانع الياميسعد ب ٤٩٢
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج حافظة القويعيةدرجة إسهام مشريف اإلدارة املدرسية يف تنمية املهارات القيادية ملديري املدارس احلكومية مبماجستري سعود بن مجعان حممد القحطاين ٤٩٣
 1436 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري الكفايات القيادية ملشرفات وحدات التطوير التابعة للربنامج الوطين لتطوير املدارسماجستريصاحل السليمانسهام بنت عبدالعزيز  ٤٩٤
 1436 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود قع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية احلكومية يف مدينة الرياضواماجستريسهام بنت عوض بن علي املشيطي ٤٩٥
 1436 ن بن عبدالرمحن احلقيلأ.د. سليما معوقات تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس الثانوية للبنات يف مدينة بريدةماجستريشروق بنت عبداهللا إبراهيم الدسيماين ٤٩٦
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي معوقات ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياضماجستري صاحل بن خلف بن بشري العنزي ٤٩٧
 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ EFQM -تطوير مبدينة الرياض يف ضوء معايري النموذج األورويب للتميز متطلبات إدارة التميز يف مدارس مشروع ماجستريصفية بنت عايض بن عبداهللا احلريب ٤٩٨
 1436 د. أمحد بن ناصر اخلريف االحتياجات التدريبية ملديري املدارس املتوسطة يف منطقة حائلماجستري طارق بن عمر عبدالكرمي اخلطيب ٤٩٩
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي برنامج حاسويب مقرتح إلدارة شؤون الطالب يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعوديةماجستري ظافر بن علي بن ظافر القرين ٥٠٠
 1436 وخد. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنت التميز اإلداري للقيادات األكادميية واإلدارية يف جامعة جازانماجستري عبدالرمحن بن حسن بن حيىي عزير ٥٠١
 1436 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل العالقة بني ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية للقيادة املوقفية ومستوى أداء املعلمني يف منطقة جنرانماجستريعبدالعزيز بن تركي بن محد آل فطيح ٥٠٢
 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة من ظاهرة العنف لدى طالب املرحلة الثانوية واملتوسطة مبحافظة ا¶معة من وجهة نظر املديرين والوكالء واملعلمنيدور مدير املدرسة يف احلد ماجستري عبدالعزيز بن محد بن أمحد اجلعوان ٥٠٣
 1436 د. علي بن حممد السناين اإلسالمية مبدينة الرياض من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واقع تطبيق معايري االعتماد األكادميي يف جامعة اإلمام حممد بن سعودماجستريعبدالعزيز بن عبدالرمحن عبدالعزيز الرتيكي ٥٠٤
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت الكفايات اإلدارية ملعلمي الصفوف األولية مبدينة الرياضماجستريعبدالعزيز بن عبداهللا بن حممد القرين ٥٠٥
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود مدى فاعلية برنامج تدريب املشرفني الرتبويني اجلدد باإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة الرياضماجستري عبدالعزيز بن عبداهللا محد الدبيخي ٥٠٦

 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام العلمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستريعبدالعزيز بن حممد بن صاحل أبااخليل ٥٠٧
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود املشاركة يف صنع القرار وعالقته بالوالء التنظيمي يف اإلدارة العامة للرتبية اخلاصةماجستريعبدالعزيز بن مستور حممد الغامدي ٥٠٨
 1436 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر  تعزيز االنتماء الوطين لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اخلرجدور اإلدارة املدرسية يفماجستري عبداهللا بن عاقل بن فنت الزايدي ٥٠٩
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت تطوير أداء املعاهد العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء إدارة املعرفةماجستريعبداهلادي بن عيد بن سامل القحطاين ٥١٠
 1436 د. وفاء بنت محد التوجيري واقع متكني القيادات النسائية جبهاز وزارة الرتبية والتعليم من وجهة نظر مديرات ووكيالت ومشرفات العمومماجستريعبري بنت إبراهيم بن علي احلميميدى ٥١١
 1436 د. نوف بنت عبد العايل العجمي جامعة شقراءاملشكالت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف ماجستري عبري بنت مبارك بن حممد العنادي ٥١٢
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود صعوبات تطبيق اخلطة االسرتاتيجية ملدارس تطوير ( بنني )ماجستري عرار بن حممد إمساعيل شقيقي ٥١٣
 1436 د. علي بن حممد السناين دارس مشروع تطوير مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلماتواقع ممارسة القيادة التحويلية لدى مديرات مماجستريعزة بنت عبدالعزيز بن صاحل اهلاليب ٥١٤
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود عالقة األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية احلكومية بالرضا الوظيفي للمعلمني من وجهة نظرهم يف مدينة الرياضماجستري علي بن أمحد بن علي غروي ٥١٥
 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة واقع مشاركة املعلمني يف صنع القرار مبدارس التعليم العام الثانوي احلكومي مبدينة الرياضماجستريعلي بن عبداهللا بن عبدالرمحن الشهري ٥١٦
 1436 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز ختاذ القرار يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبدينة الرياضواقع مشاركة القيادة الرتبوية النسائية يف عملية اماجستريعلياء بنت عبدالرمحن حممد الزهراين ٥١٧
 1436 سن بن حممد السميحأ.د. عبداحمل املشكالت اإلدارية والتعليمية اليت تواجه الطالبات ذوات االحتياجات اخلاصة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري العنود بنت محود بن حممد البطي ٥١٨
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 1436 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز واقع التمكني اإلداري ملديرات املدارس الثانوية األهلية مبدينة الرياضماجستريغلباء بنت فيصل بن حدجان العتييب ٥١٩
 1436 د. علي بن حممد السناين الرتبية والتعليم مبدينة الرياض واقع التمكني اإلداري للمشرفات الرتبويات يف مكاتبماجستري فريدة بنت مرزوق بن طلق العتييب ٥٢٠
 1436 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر واقع ممارسة املشرفني الرتبويني ملهارات احلوار مع معلمي املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري فالح بن شقران شقري املطريي ٥٢١
 1436 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل واقع الكفايات املهنية لدى مديرات املدارس الثانوية مبدينة الرياض يف ضوء إدارة اجلودة الشاملةماجستري فوزية بنت حسن بن علي الزهراين ٥٢٢
 1436 سنايند. علي بن حممد ال تطبيق اإلدارة الذاتية مبدارس املرحلة الثانوية مبحافظة الدوادميماجستريفيصل بن عبداهللا عبدالكرمي الصعب ٥٢٣
 1436 د. نوف بنت عبد العايل العجمي واقع تطبيق توصيات البحوث الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعوديةماجستريلطيفة بنت صاحل بن سعود احلسيان ٥٢٤
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت ديرات املدارس الثانوية مبدينة الرياضدور اإلشراف الرتبوي يف حتقيق التميز اإلداري ملماجستري لنا بنت مساعد بن حممد البتال ٥٢٥
 1436 د. سعد بن حممد احمليميد املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية باملدارس املتوسطة والثانوية مبحافظة حفر الباطنماجستري ماجد بن إبراهيم حممد املنيع ٥٢٦
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود واقع ممارسة مديري املدارس االبتدائية مبدينة الرياض لألسلوب الشوري يف أداء مهامهم من وجهة نظر املعلمنيماجستري الناصر ماجد بن محد بن ناصر ٥٢٧
 1436 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل البتدائية مبدينة الرياضاألمناط القيادية وعالقتها مبستوى أداء املعلمني لدى مديري املرحلة اماجستري ماجد بن داوود بن صاحل العتيق ٥٢٨
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج إدارة الوقت لدى مديري املدارس االبتدائية احلكومية جبنوب الرياض من وجهة نظر معلميهمماجستري متعب بن راشد بن زيد الغنام ٥٢٩
 1436 د. علي بن إبراهيم بن طالب اقع تطبيق إدارة املعرفة يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض من وجهة نظر موظفيهاو ماجستري حممد بن سعيد بن علي الشهراين ٥٣٠
 1436 احمليميدد. سعد بن حممد  واقع ممارسة الشفافية اإلدارية ملديري املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري حممد بن مفلح بن حيىي القحطاين ٥٣١
 1436 د. علي بن حممد السناين درجة ممارسة مهارات احلوار لدى القيادات األكادميية النسائية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستريمرام بنت دخيل بن إبراهيم احلميضي ٥٣٢
 1436 د. نوف بنت عبد العايل العجمي واقع تطبيق االتصال اإلداري االلكرتوين يف املدارس الثانوية احلكومية للبنات مبدينة الرياضماجستريمرام بنت صاحل بن عبدالعزيز النفيسة ٥٣٣
 1436 د. عبداحملسن بن سعد الداود يف مدينة الرياضمعوقات التخطيط إلدارة النشاط الطاليب للمرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري املدارس ورواد النشاط ماجستريمرزوق بن حممد بن مرزوق الدوسري ٥٣٤
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة حائلماجستري مطر بن غايل بن Åار الطوالة ٥٣٥
 1436 د. وفاء بنت محد التوجيري اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية العاملني ·ا واقع تطبيق احلوكمة يف جامعةماجستريمنال بنت عبدالعزيز بن علي العريين ٥٣٦
 1436 عواض الثبييت د. خالد بن اختيار القيادات يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وتطبيقاته يف اإلدارة الرتبويةماجستريمنال بنت عبدالعزيز بن حممد السامل ٥٣٧
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي عالقة الذكاء العاطفي مبهارات القيادة لدى القيادات األكادميية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستريمها بنت راشد بن عبداهللا بن موسى ٥٣٨
 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ بويني بإدارات العموم يف وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعوديةكفايات التخطيط للمشرفني الرت ماجستري ناصر بن حممد بن فراس القحطاين ٥٣٩
 1436 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر واقع تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة الطائفماجستري ناضا بنت مطلق سعيد البقمي ٥٤٠
 1436 د. إبراهيم بن سليمان العودة معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام من وجهة نظر مديري املدارس مبدينة الرياضماجستري ينائل بن صاحل بن حممد الشمر  ٥٤١
 1436 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز د اإلسالميةواقع مشاركة القيادات النسائية بعمليات التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة اإلمام حممد بن سعو ماجستري ندى بنت فهد إبراهيم اهلزاع ٥٤٢
 1436 د. عبدالكرمي بن ناصر احلمد دور ممارسة مهارات االتصال لدى مديرات املدارس الثانوية لتحفيظ القرآن الكرمي مع املعلمات يف جناح صنع القرار مبدينة الرياضماجستري نورة بنت عبدالعزيز حممد الوهييب ٥٤٣
 1436 د. علي بن حممد السناين عالقة متويل التعليم العام بتحقيق اجلودة الشاملة يف املدارس املتوسطة مبحافظة رماح واهلجر التابعة هلاماجستري ن عليوي الدوسرينورة بنت فراج ب ٥٤٤
 1436 د. خالد بن عبدالعزيز الداود ارس امللحق ·ا برامج الرتبية اخلاصةواقع إملام مديرات املدارس باجلوانب املعرفية واملهارية الالزمة للعمل يف املدماجستري نوف بنت خالد الشدي ٥٤٥
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 1436 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر متطلبات القيادة التشاركية لدى رؤساء األقسام بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري نوف بنت خالد بن مشعان العتييب ٥٤٦
 1436 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر دور مديرات املدارس يف تنمية مهارات العمل اإلداري لدى املوظفات اإلداريات باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياضماجستري ت سعود صاحل الداودنوف بن ٥٤٧
 1436 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ املشكالت اليت تواجه املوظفات اإلداريات يف مدينة امللك عبداهللا للطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري نوف بنت عبدالرمحن حممد اجلاسر ٥٤٨
 1436 د. مشعل بن سليمان العنزي ة جنران التعليميةواقع إدارة الوقت لدى املشرفني واملشرفات الرتبويني مبنطقماجستريهادي بن محد بن مهدي ال فطيح ٥٤٩
 1436 د. عبدالعزيز بن ناصر الشثري واقع التطوير التنظيمي لألقسام التدريبية يف الكليات التقنية مبنطقة الرياضماجستري هديل بنت سعد سعود التمامي ٥٥٠
 1436 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج يس بكلية العلوم االجتماعية يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية لألقسام العلميةدور عضوات هيئة التدر ماجستريهند بنت عبدالعزيز عبدالرمحن الربيعة ٥٥١
 1436 ودد. منرية بنت عبدالعزيز الدا واقع ممارسة إدارة األزمات لدى مؤسسات رياض األطفال احلكومية مبدينة الرياضماجسترياهلنوف بنت عبدالرمحن سليمان اهلاجري ٥٥٢
 1436 د. خالد بن عواض الثبييت واقع املشاركة ا¶تمعية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستريغالب الرشيديهيفاء بنت احلميدي  ٥٥٣
 1436 د. نوف بنت عبد العايل العجمي إدارة املدارس احلكومية للبنات مبحافظة حفر الباطن واقع تطبيق اجلودة الشاملة يفماجستريوضحة بنت صاحل بن جربوع العنزي ٥٥٤
 1436 حملرجد. عبدالكرمي بن عبد العزيز ا العالقة بني القيادة التحويلية لدى القيادات النسائية يف وزارة الرتبية والتعليم وسلوك املواطنة التنظيميةماجستري وفاء بنت حممد عبدالرزاق الدويش ٥٥٥
 1436 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح درجة تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف املعهد العلمي يف حمافظة الدرعية: دراسة حالةماجسترييزيد بن عبداحملسن بن حممد املنيف ٥٥٦

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  املسجلة حبوث املاجستري
 



 ملحق 
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 المشرف المشرف الدرجة الدارس/ة موافقة القسم
  الداود عبدالعزيز بن خالد. د الرياض مبدينة الرتبوية القيادات نظر وجهة من األهلية سلطان األمري ةجامع يف األزمات إدارة ممارسة واقع ماجستريوردة أبو عمران خليفة بنت مشاعل  1433 3 20
 الفنتوخ عبدالرمحن بن عبداهللا. د الرياض مبدينة اخلاصة للرتبية برامج ·ا امللحق املدارس يف للمعلمني اخلاصة الرتبية مشريف أداء تطوير ماجستري السويلم عبداهللا بنت تغريد 1433 4 25
 الراشد عبدالعزيز بن أمحد. د.أ املدرسية اإلدارة مشريف لدى التحويلية القيادات ماجستري الصاحل حممد بن صاحل 1433 11 14
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل املشكالت اليت تواجه مديرات مدارس الدمج احلكومية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياضماجستري عهود بنت علي ظافر القحطاين 1435 7 13
 . علي بن حممد السنايند واقع أداء املشرفني الرتبويني ملهامهم الفنية واإلدارية يف حمافظة اخلرجماجستري مبارك بن مدله عبداهللا الرشيدي 1435 7 20
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود نة الرياضجهود القطاع اخلاص يف متويل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام للبنني يف مديماجستري عبداهللا بن حممد بن فازع العمري 1435 8 4

 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالتمكن اإلداري وعالقته باإلبداع لدى رؤساء األقسام يف كلية العلوم االجتماعية ماجستري منرية بنت حممد عبدالرمحن العزاز 1436 2 16
 د. سعد بن حممد احمليميد إسهام اإلدراة اإللكرتونية يف تطوير األداء ملديرات املدارس احلكومية مبحافظة األفالجماجستري هياء بنت عبداهللا حممد العجالني 1436 3 7
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل متطلبات تطبيق معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف جامعة شقراء من جهة نظر أعضاء هيئة التدريسماجستريالقحطاين زهور بنت سعد بن حممد 1436 3 7
 د. عبدالعزيز بن عبداهللا العريين بد الرمحن للبنات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهامستوى إدارة عمليات التدريب يف جامعة األمرية نورة بنت عماجستري منرية بنت محد سعد بن جفال 1436 3 7
 العودة د. إبراهيم بن سليمان املشكالت اإلدراية واألكادميية اليت تواجه الطلبة السعوديني املبتعثني للدراسات العليا يف بريطانياماجستريعبري بنت مسعود حسن الثويعي الفيفي 1436 3 7
 د. إبراهيم بن سليمان العودة احلكومية مبحافظة الداودميواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ماجستري علي بن حممد بن بدر الدعجاين 1436 3 7
 د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر واقع العدالة التنظيمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هئية التدريسماجستريلطيفة بنت عبدالعزيز إبراهيم الربيعان 1436 3 7
 د. إبراهيم بن سليمان العودة واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى روؤساء األقسام األكادميية جبامعة احلدود الشماليةماجستريخلف فنيطل البجيدي العنزي دخيل بن 1436 3 7

 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل معوقات صنع القرار يف األقسام العلمية بكلية الرتبية جبامعة اإلمرية نورة بنت عبدالرمحنماجستري منال بنت حممد ناصر البشر 1436 3 21
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح دينة الرياضواقع ممارسة املدرات ملهارات االتصال يف مدراس تطوير البنات مماجستري اهلنوف بنت عبداهللا حممد البشر 1436 3 21
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراءماجستري راشد بن عايض راشد القحطاين 1436 4 20
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج واقع إدارة الوقت لدى مديري املدارس احلكومية مبحافظة بلقرن من وجهة نظر وكالئهم واملعلمنيماجستري عوض بن عبداهللا بن عبداهللا القرين 1436 4 20
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر امعة جازانواقع تطبيق إدارة املعرفة يف جماجستريعيسى بن حممد أمحد مصيدي الفقيه 1436 4 20
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر واقع ممارسة إدارة التغيري لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة بيشةماجستري هديل سعد بن ناصر سعيد آل 1436 4 20
 الكرمي بن عبد العزيز احملرجد. عبد واقع ممارسة القيادة التشاركية لدى مديرات إدارات العموم بوزارة الرتبية والتعليمماجستري نادية بنت صاحل عبداهللا الدواس 1436 4 20
 د. عبداهللا بن حممد الوزرة دور املمارسات اإلشرافية ملديري املدارس يف التنمية املهنية للمعلمني اجلدد مبدارس التعليم مبحافظيت حوطة بين متيم واحلريقاجستريم حممد بن إبراهيم عبيد آل مسيح 1436 4 24
 د. مشعل بن سليمان العنزي بوية الواردة يف صحيح اإلمام البخاريمسات ومهارات القيادة الرتبوية املستنبطة من األحاديث النماجستري روايب بنت عبدالعزيز الرتكي 1436 4 27
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز واقع تطبيق تقنية املعلومات يف عملية التخطيط االسرتاتيجي من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية مبدينة الرياضماجستري Åى بنت محود خرمان الزهراين 1436 4 27
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 زد. هيلة بنت عبد اهللا الفاي االحتياجات التدريبية للقيادات النسائية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهنماجستري أمساء بنت علي عبداهللا الزهراين 1436 5 11
 د. سعد بن حممد احمليميد مد بن سعود اإلسالميةاالحتياجات التدريبية ملشرفات التدريب امليداين الرتبوي يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حمماجستري تغريد بنت سعيدان سعد احلريب 1436 5 11
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود تقومي واالعتماد األكادمييتوصيف برنامج املاجستري لقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي وفق منوذج اهليئة الوطنية للماجستري رهام بنت محد عبدالرمحن الناهض 1436 5 11
 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى اإلداريات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةريماجست سهى بنت سليمان حممد احملمود 1436 5 11
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج EFQM-درجة تطبيق إدارة التميز يف مكاتب التعليم للبنات مبدينة الرياض يف ضوء معايري النموذج األوريب للتميزماجستري حنان بنت عبداهللا زايد العمري 1436 5 11
 ايزد. هيلة بنت عبد اهللا الف الدور اإلشرايف ملديرات املدارس الثانوية احلكومية يف تطوير املعلمات مهنياً مبدينة الرياضماجستري نور بنت عبداهللا عمر باوزير 1436 5 11
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري هارات القيادية لدى طالب املدارس احلكومية للبني مبدينة الرياضدور مدير املدرسة يف تنمية املماجستري أمحد بن حسن بن عزيز الذبياين 1436 5 11
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود دور مديرات املرحلة املتوسطة يف تفعيل األنشطة غري الصفية يف مدينه الرياضماجستري جواهر بنت أمحد عثمان املسند 1436 5 11
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري هنية للمعلمني اجلدددور مديري املعاهد العلمية يف التنمية املماجستري إبراهيم بن ناصر عبداهللا التميمي 1436 5 11
 د. علي بن حممد السناين عالقة الرضا الوظيفي بااللتزام التنظيمي للمشرفني الرتبويني باإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة حائلماجسترينوال بنت احلميدي بن سابل العنزي 1436 5 11
 د. إبراهيم بن سليمان العودة العالقة بني العدالة التنظيمية واإلبداع اإلداري يف مركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري علي العسكر شعاع بنت حممد 1436 5 11
 د. إبراهيم بن سليمان العودة بيشة من وجهة نظر مديري املدارس فعالية التمويل الذايت يف مدارس التعليم العام مبحافظةماجستري خالد بن ناصر حممد الشهراين 1436 5 11
 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر الكفاءة الداخلية النوعية يف الكلية التقنية للبنات مبنطقة الرياض من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريبيةماجستري فاطمة بنت سعد حممد املطريي 1436 5 11
 د. وفاء بنت محد التوجيري حلكومية يف مدينة الرياضاملشكالت اليت تواجه مديرات مدارس رياض األطفال اماجستريحنان بنت جربيل بن مصطفى عثمان 1436 5 11
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود معوقات حتقيق االعتماد املؤسسي بكلية العلوم االجتماعيةماجستري أمساء بنت عبداهللا حممد البشر 1436 5 11
 د. مشعل بن سليمان العنزي معوقات تطوير برامج الدراسات العليا يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري فيصل بن عبداهللا مطلق الشمري 1436 5 11
 د. إبراهيم بن سليمان العودة ة وعالقتها بالرضا الوظيفيممارسة مديرات مكاتب الرتبية والتعليم مبدينة الرياض للقيادة التشاركيماجستري شيخة بنت حممد فواز الفواز 1436 5 11
 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري واقع إدارة كراسي األحباث املمولة من القطاع اخلاص يف اجلامعات السعودية احلكومية مبدينة الرياضماجستري طرفة بنت أمحد حممد املغلوث 1436 5 11
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم بوزارة التعليم من وجهة نظر املشرفنيماجستري  وصال الشهريحامد بن عبداهللا 1436 5 11
 هيلة بنت عبد اهللا الفايز د. واقع اإلبداع اإلداري للموظفات اإلداريات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري دالية بنت عبدالعزيز عيد احلريب 1436 5 11
 د. خالد بن عواض الثبييت واقع اخلدمات اإللكرتونية اإلدارية للمعلمات يف املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري هيفاء بنت حممد علي خوجة 1436 5 11
 د. عبدالعزيز بن عبداهللا العريين ام حممد بن سعود اإلسالميةواقع تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف إدارة شؤون املوظفني جبامعة اإلمماجستري نوف بنت حممد عبداهللا املهنا 1436 5 11
 د. وفاء بنت محد التوجيري واقع تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف العمل اإلداري بوزارة التعليمماجستري مصباح بنت حامد سفره الطويرقي 1436 5 11
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح واقع ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى مديرات مدارس التعليم العام مبحافظيت حوطة بين متيم واحلريقماجستريهللا التميميفوزية بنت عبدالعزيز عبدا 1436 5 11
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج ياضواقع ممارسة إدارة املواهب يف مكاتب التعليم مبدينة الر ماجسترينوال بنت سعد بن يعن اهللا الغامدي 1436 5 11
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح واقع ممارسة السلوك القيادي التحويلي وعالقته بالتعلم التنظيمي يف املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة بيشةماجستري عبداهللا بن مناحي سعد آل هديل 1436 5 11
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 د. إبراهيم بن سليمان العودة واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام األكادميية جبامعة حائلماجستري ديعلي بن حسن علي الغام 1436 5 11
 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري اإلبداع اإلداري وعالقته بتطوير األداء يف مكاتب التعليم (بنات) مبدينة الرياضماجستريهدى بنت سعد بن عثمان الداوود 1436 5 18
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح للقيادات االدارية باملديرية العامة حلرس احلدود بالرياضاالحتياجات التدريبية ماجستري حممد بن غنام ناصر القريين 1436 5 18
 د. عبداهللا بن مشبب األمحري إسهام القطاع اخلاص يف دعم برامج الرتبية اخلاصة يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياضماجستري شمريأمحد بن صاحل حممد ال 1436 5 18
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري يف مكاتب التعليم للبنات بالرياضماجستري وفاء بنت علي هشبول الغامدي 1436 5 18
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ لرياضدرجة إسهام االجتماعات املدرسية يف حل املشكالت باملدارس الثانوية للبنات يف مدينة اماجستريأميمة بنت عبدالرمحن عثمان اهلليل 1436 5 18
 د. علي بن حممد السناين يةدرجة تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف برنامج التعليم املوازي يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمماجستري عبدالرمحن احمليميدبدرية بنت عبداهللا 1436 5 18
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر املدارس االبتدائية احلكومية ملهامهن اإلشرافية يف مدينة الرياضدرجة ممارسة مديرات ماجستري هياء بنت عبدالعزيز عبداهللا العواد 1436 5 18
 د. خالد بن عواض الثبييت دور اإلدارة املدرسية يف احلد من العنف ضد األطفال يف مؤسسات رياض األطفال مبدينة الرياضماجستري نورة بنت عمر حميل البقمي 1436 5 18
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ دور اإلدارة املدرسية يف تعزيز الصحة املدرسية يف املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري حممد بن إبراهيم بن صاحل الغفيص 1436 5 18
 د. سعد بن حممد احمليميد امج أندية احلي للبنني مبدينة الرياض من وجهة نظر مديري األندية ومشرفيهاالدور اإلداري لرواد النشاط يف تطوير بر ماجستري عبداهللا بن إبراهيم حممد احلنيشل 1436 5 18
 د. عبدالكرمي بن ناصر احلمد دور احلوافز اإلدارية يف حتسني األداء الوظيفي لدى موظفات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري أماين بنت فهد عبدالعزيز الغليقة 1436 5 18
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل دور مديري املدارس يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه املعلم يف سنة التجربة يف املرحلة االبتدائيةماجستري فهد بن عيد نزال السبيعي العنزي 1436 5 18
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل متطلبات تطبيق إدارة التغيري يف املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياض من وجهة نظر مديري املدارسماجستري يد بن غزاي محود العتييبعبدا¶ 1436 5 18
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل ألداء للمشرفني الرتبويني يف مكاتب التعليم مبدينة الرياضمعوقات تطبيق مؤشرات اماجستري مبارك بن سعيد عبداهللا القحطاين 1436 5 18
 د. فاطمة بنت عبدالعزيز التوجيري معوقات تنمية املوارد البشرية لدى اإلداريات يف جامعة جنرانماجستري ملياء بنت حممد قاسم آل مهري 1436 5 18
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح لمشرفني الرتبويني ومديري املدارس االبتدائية يف حمافظة بيشة يف ضوء مهامهم يف مشروع جودة األداء التعليمي (حسِّن)واقع املمارسات اإلشرافية لماجستري عتيق بن هندي مقعد الغامدي 1436 5 18
 د. عبداهللا بن مشبب األمحري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مدارس التعليم العام احلكومية للبنني يف حمافظة ا¶معةواقع ماجستري محد بن عبداهللا بن حممد احلويكان 1436 5 18
 بن عبد الرمحن الشبلد. يوسف  واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف معهد اإلدارة العامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريبماجستري هشام بن عبدالعزيز حممد الثنيان 1436 5 18
 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش واقع تطبيق االعتماد املدرسي يف مدارس التعليم الثانوي احلكومي للبنات مبدينة الرياض من وجهة نظر القيادات الرتبويةماجستريهدى بنت عبداهللا عبدالعزيز املشاري 1436 5 18
 د. مشعل بن سليمان العنزي االحتياجات التدريبية ملديري مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة نظرهمماجستري راشد بن حممد عبداهللا الدوسري 1436 6 10
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج رياضاألمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس االبتدائية وعالقتها باملناخ التنظيمي املدرسي مبدينة الماجستري محد بن سعد بن محد القحطاين 1436 6 10
 د. علي بن حممد السناين أمهية إدارة املعرفة ومستوى تطبيق عمليا©ا يف مدارس املرحلة الثانوية مبحافظة اخلرجماجستري نوف بنت نباء عبداهللا الدوسري 1436 6 10
 د. مشعل بن سليمان العنزي اإلدارة اجلامعية يف تفعيل اإلدارة االلكرتونية يف جامعة حائل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسدور ماجستري فيحان بن عائض شلية املقاطي 1436 6 10
 د. سعد بن حممد احمليميد لرياضدور اإلدارة املدرسية يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة اماجستري حممد بن ضيف اهللا خبيت الزهراين 1436 6 10
 د. مشعل بن سليمان العنزي دور القيادات النسائية يف تنمية اإلبداع اإلداري لدى موظفات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري بدرية بنت مرعي مريع القحطاين 1436 6 10
 د. عبدالعزيز بن عبداهللا العريين املدرسة يف توعية طالب املرحلة االبتدائية بالصحة املدرسية يف مدينة الرياضدور مدير ماجستري حممد بن محد حممد التميمي 1436 6 10
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 د. علي بن حممد السناين الرياض من وجهة نظر املدراء واملرشديندور مديري املدارس الثانوية احلكومية يف احلد من بعض املخالفات السلوكية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة ماجستري هادي بن سراج هادي آل خملص 1436 6 10
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز العالقة بني املساءلة والتمكني اإلداري للقيادات النسائية لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعوديةماجستري خلود بنت حممد سعد الشواف 1436 6 10
 د. عبدالكرمي بن عبد العزيز احملرج السنة التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاملشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه طالبات ماجستري هتون بنت علي إبراهيم املغامس 1436 6 10
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود معوقات اختاذ القرار لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة بيشةماجستري سعد بن عبداهللا بن حممد القرين 1436 6 10
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح قات عمل مشريف الرتبية اخلاصة يف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياضمعو ماجستري رائد بن عبدالعزيز حممد الغفيلي 1436 6 10
 د. مشعل بن سليمان العنزي واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري مكاتب التعليم مبدينة الرياضماجستري عبداهللا بن علي عبداهللا القرين 1436 6 10
 د. وفاء بنت محد التوجيري واقع اإلعالم الرتبوي يف العملية الرتبوية من وجهة نظر القيادات الرتبويةماجستري بنت إبراهيم محد العيسى اجلوهرة 1436 6 10
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز لتزام مديرات املدارس االهلية االبتدائية مبدينة الرياض بأخالقيات مهنة اإلدارة املدرسيةواقع اماجستري وفاء بنت عبداهللا إبراهيم بن زامل 1436 6 10
 د. خالد بن عواض الثبييت واقع الثقة التنظيمية يف مكاتب التعليم مبدينة الرياضماجستري تركية بنت عبداهللا مقبل القحطاين 1436 6 10
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري واقع تطبيق نظرية البعدين يف اإلدارة املدرسية يف قطاع السر التعليميماجستري اصر بن عبداهللا محود السبيعين 1436 6 10
 ن عبد الرمحن الشبلد. يوسف ب واقع ثقافة احملاسبية يف مدارس التعليم احلكومي للبنني مبدينة جنرانماجستري إبراهيم بن علي مهدي آل ناجي 1436 6 10
 د. فاطمة بنت عبداهللا البشر واقع ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديرات مدارس تطوير مبدينة الرياضماجستري نوف بنت أمحد حممد اهلويشل 1436 6 10
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل هارات االتصال االداري يف جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية مبدينة الرياضواقع ممارسة القيادات االكادميية النسائية ملماجستريعواطف بنت حممد ابراهيم العجالن 1436 6 10
 د. يوسف بن عبد الرمحن الشبل واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية يف جامعة ا¶معةماجستري تغريد بنت عبدالرمحن علي ا¶حد 1436 6 10
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز واقع ممارسة املشرفات الرتبويات ملهارات احلوار مع مديرات املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري إميان بنت سعد عبدالكرمي الرشيد 1436 6 10
 د. خالد بن عبدالعزيز الداود واقع ممارسة مديرات رياض األطفال ملهارات إدارة االجتماعات يف مدينة الرياضماجستري حممد ناصر الكثرييأمل بنت  1436 6 10
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز خالقية من وجهة نظر املعلمنيواقع ممارسة مديري املعاهد العلمية يف جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية للقيادة االماجستري مىن بنت عايض بطي اجلعيد 1436 6 10
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ ملديري ومنسقي مدارس الشراكة مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع االحتياجات التدريبيةماجستري لولوة بنت عبداهللا حممد العمران 1436 6 17
 د. عبداهللا بن حممد الوزرة دارس ووكالئهمدرجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة نظر مديري املماجستري حممد بن سعود سعد التميمي 1436 6 17
 د. علي بن إبراهيم بن طالب دور مشرف اإلدارة املدرسية يف تطوير إدارات املدارس للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياضماجستري و نيانمتعب بن فهد محد أب 1436 6 17
 د. عبداهللا بن حممد الوزرة ت التخطيطية الالزمة ملديري التجهيزات املدرسية بإدارات الرتبية والتعليمالكفاياماجستري مشعل بن عابر كسار العنزي 1436 6 17
 د. عبداهللا بن حممد الوزرة مستوى رضا مديري املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض عن الصالحيات اجلديدة املمنوحة هلمماجستريعبدالرمحن بن حافظ أبومشلة حكمي 1436 6 17
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ مشكالت اإلرشاد األكادميي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري نسيم بنت زيد علي التميمي 1436 6 17
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ نني مبدينة الرياضمعوقات التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس الثانوية احلكومية للبماجستري خالد بن عبداهللا محد الراجحي 1436 6 17
 د. علي بن إبراهيم بن طالب واقع التخطيط يف برامج الرتبية اخلاصة املدجمة يف املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياضماجستري عبداهللا بن صاحل حممد الشمري 1436 6 17
 وزرةد. عبداهللا بن حممد ال واقع التنمية املهنية للمشرفني الرتبويني مبدينة الرياض من وجهة نظرهمماجستري مبارك بن عبداهللا مبارك الدوسري 1436 6 17
 د. عبداهللا بن عبدالرمحن الفنتوخ عالقات املؤسسة با¶تمع واقع املشاركة ا¶تمعية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف ضوء معيارماجستري هال بنت عبداهللا سليمان البكريي 1436 6 17
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 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر واقع ممارسة مديرات املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياض ملهارات إدارة االجتماعاتماجستري نورة بنت سليمان حممد السعيد 1436 6 17
 نرية بنت عبدالعزيز الداودد. م االحتياجات التدريبية ملديرات مراكز التدريب الرتبوي مبدينة الرياض يف ضوء جمتمع املعرفةماجستريمشاعل بنت ناصربن عبدالرمحن الفاحل 1436 6 24
 د. خالد بن عواض الثبييت هارات اإلدارية لرؤساء برامج املوهوبني اإلثرائية يف اململكة العربية السعوديةتقييم املماجستريعبدالرمحن بن معيض مخيس القثامي 1436 6 24
 د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر درجة ممارسة إدارة املعرفة يف املدارس الثانوية املطبقة لنظام املقررات مبدينة الرياضماجستري عادل بن حبيب حبيب الشيخ 1436 6 24
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري دور مديري املدارس يف تعزيز االنتماء الوطين لدى طالب املرحلة املتوسطة مبدينة الرياضماجستري حممد بن نافع عبدالعزيز اهلبدان 1436 6 24
 د. خالد بن عواض الثبييت ميةدور مؤشرات األداء اإلشرايف يف زيادة فاعلية املشرف الرتبوي يف حمافظة األحساء التعليماجستري هشام بن عبداهللا صاحل األشقر 1436 6 24
 د. خالد بن عواض الثبييت متطلبات تطبيق اإلدارة الذاتية يف املدارس الثانوية للبنات يف مدينة الرياضماجستري فاطمة بنت أمحد علي الشهري 1436 6 24
 د. عبداهللا بن مشبب األمحري معوقات بناء اخلطط االسرتاتيجية إلدارات التعليم باململكة العربية السعوديةماجستري حنان بنت سعد عبداهللا القباع 1436 6 24
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر واقع التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنني مبدينة الرياضماجستري عبداهللا بن علي عبدالرؤوف بامحيد 1436 6 24
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود واقع تطبيق إدارة املعرفة يف وكالة التبادل املعريف والتواصل الدويل جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري جنالء بنت فهد عبداهللا اليمين 1436 6 24
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود لثانوية احلكومية بالرياض إلدارة فرق العملواقع ممارسة مديرات املدارس اماجستري أمساء بنت ماطر مسفر املطريي 1436 6 24
 د. مشعل بن سليمان العنزي تنمية املهارات القيادية لدى طالبات كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (برنامج تدرييب مقرتح)ماجستري وفاء بنت عايض علي العتييب 1436 7 1
 د. مشعل بن سليمان العنزي حممد بن سعود اإلسالميةاحلرية األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقتها باإلبداع اإلداري يف األقسام الرتبوية بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام ماجستري رشا بنت عبداهللا سبيت السبيت 1436 7 1
 د. خالد بن عواض الثبييت الصف الثاين يف مكاتب التعليم مبدينة الرياضمتطلبات إعداد قيادات ماجستريابتسام بنت عبداهللا مقبل القحطاين 1436 7 1
 د. مشعل بن سليمان العنزي متطلبات حتقيق اإلبداع اإلداري لدى مديرات رياض األطفال مبدينة الرياض من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوياتماجستري هند بنت عبدالعزيز ناصر العجالن 1436 7 1
 د. هيلة بنت عبد اهللا الفايز مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة يف املدارس الثانوية احلكومية للبناتماجستري نوال بنت فهد عسكر العتييب 1436 7 1
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر ة يف مركز التدريب الرتبوي مبعهد العاصمة النموذجيواقع الربامج التدريبيماجستري طارق بن راشد حممد اليوسف 1436 7 1
 د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر مواقع ممارسة الشفافية اإلدارية يف وزارة التعليماجستري فهد بن صاحل حممد احلميدي 1436 7 1
 د. مشعل بن سليمان العنزي واقع ممارسة املشرف الرتبوي ألدواره اإلشرافية يف ضوء أمناط اإلشراف الرتبوي احلديثةماجستري عايد بن حسني هادي العنزي 1436 7 1

 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش نتماء الوطيندور إدارة التعليم األهلي واألجنيب باإلدارة العامة للتعليم مبدينة الرياض يف تنمية االماجستري علي بن مصطفى علي البكري 1436 7 15
 د. إبراهيم بن سليمان العودة دور اإلشراف الرتبوي يف التنمية املهنية ملعلمي اإلعاقة السمعية مبدينة الرياضماجستري فيصل بن صعفق فهيد الشمري 1436 7 15
 د. خالد بن عواض الثبييت املدارس املتوسطة يف تفعيل الشراكة ا¶تمعية مع جلان التنمية االجتماعية األهلية مبدينة الرياض دور مديريماجستري خالد بن عبدامللك راشد السرييب 1436 7 15
 د. خالد بن عواض الثبييت يةالسمات القيادية يف شخصية اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وتطبيقا©ا يف القيادة الرتبو ماجستري هدى بنت إبراهيم امحد الراشد 1436 7 15
 د. علي بن حممد السناين عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لوكيالء األٌقسام العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري مشاعل بنت عبداهللا قمعان العنزي 1436 7 15
 د. خالد بن عبدالكرمي البصري العالقة بني ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري والرضا الوظيفي للمعلمني يف حمافظة حوطة بين متيمجستريماعبدالعزيز بن إبراهيم ناصر التميمي 1436 7 15
 ن إبراهيم بن طالبد. علي ب فاعية الربامج التدريبية ملديري املدارس احلكومية يف مدينة بريدةماجستري إبراهيم بن صاحل إبراهيم الرشودي 1436 7 15
 د. وليد بن عبدالرمحن اجلاسر القيادة اإلبداعية وعالقتها باملناخ التنظيمي يف املدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياضماجستري بندر بن مبارك أمحد املربد 1436 7 15



 المشرف المشرف الدرجة الدارس/ة موافقة القسم
 د. نوف بنت عبد العايل العجمي متطلبات تطبيق مشروع تقومي األداء املدرسي يف املدارس الثانوية للبنات مبدينة الرياضماجستري سحر بنت عبداهللا فيصل البقمي 1436 7 15
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود ن وجهة نظر رئيسي ورئيسات أقسام التدريب الرتبوي يف منطقة الرياضيف التدريب الرتبوي م Mooc’sمتطلبات تطبيق منصات ماجستري هيا بنت فرحان عبداهللا الداود 1436 7 15
 صريد. خالد بن عبدالكرمي الب مدى فاعلية معايري اختيار مديري مدارس التعليم العام من وجهة نظرهم مبدينة الرياضماجستريعبدالرمحن بن عبدالعزيز عبداهللا الفالج 1436 7 15
 د. علي بن إبراهيم بن طالب املهارات القيادية لرواد النشاط من وجهة نظر مشريف النشاط الطاليب ومديري املدارس يف حمافظة اخلرجماجستري يهمعلي بن سليمان علي الدر  1436 7 15
 د. نوف بنت عبد العايل العجمي واقع الربامج التدريبية إلدارة التطوير اإلداري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري جواهر بنت حممد بن سعد الزير 1436 7 15
 د. علي بن إبراهيم بن طالب واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مكاتب التعليم مبدينة الرياضماجستريعبداللطيف بن إبراهيم ناصر التميمي 1436 7 15
 د. نوف بنت عبد العايل العجمي واقع تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي لدى القيادات النسائية يف جامعة امللك سعودماجستري غادة بنت ناصر فهد الدوسري 1436 7 15
 د. علي بن إبراهيم بن طالب ئي ملدارس التعليم العام فياملدارس االبتدائية مبدينة الرياضواقع تطبيق الدليل التنظيمي واإلجراماجستري فهد بن عبيد مفلح الكلثم 1436 7 15
  الفايزد. هيلة بنت عبد اهللا واقع تفويض الصالحيات للموظفات اإلداريات يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةماجستري نادية بنت سعيدان سعد احلريب 1436 7 15
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود واقع مشاركة معلمات املرحلة االبتدائية يف صنع القرارات اإلدارية يف مدبنة الرياضماجستري مها بنت حممد ناصر البشر 1436 7 15
 د. علي بن إبراهيم بن طالب درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى رئيسات األقسام اإلدارية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجستريما غادة بنت راشد ابراهيم العرف 1436 7 22
 د. منرية بنت عبدالعزيز الداود لرتبوية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمعوقات التخطيط االسرتاتيجي لدى القيادات اماجستري منال بنت مشبب دحيم آل مروان 1436 7 22
 د. عبدالعزيز بن سليمان الدويش واقع إسهام القطاع اخلاص يف متويل املدارس امللحق ·ا برامج الرتبية اخلاصة يف مدينة الرياضماجستري نورة بنت فياض أمحد الفياض 1436 7 22
 أ.د. عبداحملسن بن حممد السميح واقع التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة القصيم يف ضوء معايري اجلودةماجستريبداهللا بن عبدالرمحن إبراهيم السحيباينع 1436 7 22
 السميح حممد بن عبداحملسن. د.أ بوي ¶االت التعليم العايل يف ضوء خطة التنمية العاشرةأولويات البحث الرت  ماجستري املزروع سليمان علي بنت فاطمة 1436 8 7
 الداود عبدالعزيز بن خالد. د درجة رضا مدارس التعليم العام عن اخلدمات اليت تقدمها مكاتب الرتبية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ماجسترياحلمود محود عبداحملسن بنت هدى 1436 8 7
 الوزرة حممد بن عبداهللا. د درجة ممارسة عمداء الكليات جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز للقيادة التحويلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ماجستري العموش علي حممد بن ناصر 1436 8 7
 الداود عبدالعزيز بن خالد. د مبدينة الرياض درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية احلكومية (بنات) للقيادة التشاركية ماجستري اجلريفاين إبراهيم أمحد بنت أمل 1436 8 7
 الداود عبدالعزيز بنت منرية. د زة التميزدور وزارة التعليم يف رعاية القيادات املدرسية اإلبداعية من وجهة نظر الفائزات جبائ ماجستري العنزي فيصل غازي بنت مىن 1436 8 7
 البصري عبدالكرمي بن خالد. د الرضا الوظيفي لدى معلمني املرحلة الثانوية يف املدارس األهلية مبحافظة اخلرج من وجهة نظرهم ماجستري الدوسري سعد حمسن بن سعد 1436 8 7
 العجمي العايل عبد بنت نوف. د معوقات تطبيق معايري االعتماد األكادميي يف كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ماجستري الشمري مناور سعيد بنت البندري 1436 8 7
 العودة سليمان بن إبراهيم. د ة اإللكرتونية يف جامعة ا¶معة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واقع اإلدار  ماجستري الشهري عبدالرمحن علي بن شاكر 1436 8 7
 الوزرة حممد بن عبداهللا. د واقع الربامج التدريبية املقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام يف إطار املسؤولية االجتماعية ماجستريالقحطاين عبدالرمحن علي بن حممد 1436 8 7
 الداود عبدالعزيز بنت منرية. د سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر وكيالت األقسام مبدينة اخلرجواقع تطبيق إدارة األداء يف جامعة األمري  ماجستري لولوة بنت عبداهللا راشد الداعج 1436 8 7
 الشبل الرمحن عبد بن يوسف. د واقع ممارسة قيادات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ملهارات احلوار ماجستري احلماد عبدالعزيز بن عبدالرمحن 1436 8 7
 اجلاسر عبدالرمحن بن وليد. د دور اإلدارة املدرسية يف نشر ثقافة احلوار لدى معلمات املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة الرياض ماجستري ىاملفد عبدالعزيز حممد بنت ومسية 1436 8 7
 السناين حممد بن علي. د اركية من وجهة نظر مديري املدارس ومعلميهاواقع ممارسة مديري املدارس االبتدائية ملدينة الرياض للقيادة التش ماجستري الزهراين عوضة صاحل بن حممد 1436 8 7
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 البصري عبدالكرمي بن خالد. د دور اإلدارة املدرسية يف مدارس البنات احلكومية مبدينة الرياض يف زيادة التمويل الذايت  ماجسترياللحيدان إبراهيم عبداهللا بنت مرمي  1436 8 14
 العريين عبداهللا بن عبدالعزيز. د  ت تطبيق اخلطة اإلشرافية السنوية لدى املشرفني الرتبويني بإدارة التعليم مبحافظة اخلرجمعوقا  ماجستري الغرييب  أمحد حسن بن حممد 1436 8 14
 العودة  سليمان بن إبراهيم. د واقع إدارة العمل التطوعي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الطالب  ماجستري القحطاين هادي فرج بن إبراهيم  1436 8 14
 البصري عبدالكرمي بن خالد. د واقع تبيق املنظمة املتعلمة يف كليات جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ماجستريالبشر  ناصر بن حممد بنت مناهل 1436 8 14
 األمحري  مشبب بن عبداهللا. د واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى مديرات املدارس االبتدائية مبدينة الرياض  ماجستري التميمي عبدالعزيز عبدالعزيز بنت نوره 1436 8 14

 


