
 كلية الخدمة االجتماعية قسم خدمة الفرد

 المشرف إسم البحث عنوان الدقيق التخصص الطالبة اسم
 على الموافقة تاريخ

 والخطة الموضوع
 واإلشراف

 ريم بنت عواض ابن زايد الحارثي

خدمة اجتماعية 
 إكلينيكية

 

العالج المعرفي في الخدمة االجتماعية 
االجتماعية اإلكلينيكية لمواجهة الضغوط 

على الفتيات المحرومات من الرعاية 
 األسرية

 أ.د. سارة صالح الخمشي.
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 
 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 هـ13/10/1440

شريفة بنت عبدهللا بن مغيران 
 المطيري

االجتماعية مقياس مهارات الخدمة 
 اإلكلينيكية

 أ.د. الجوهرة محمد ادريس.
أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمة االجتماعية  بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/10/1440

 نورة بنت عبدهللا بن علي الرشيد

دور الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في 
التخفيف من المشكالت الزوجية التي 

 الفشل الكلويتواجه مريضات 
دراسة مطبقة على عدد من مستشفيات 

 مدينة الرياض

 أ.د. سارة صالح الخمشي.
أستاذ تخطيط اجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 
 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/10/1440

 دالل بنت مبارك بن بنيه القحطاني

الجتماعي تصور مقترح لدور األخصائي ا
اإلكلينيكي في مساعدة الخريج الجامعي 

لمواجهة الضغوطات في المجاالت 
 المستقبلية

 أ.د. ميسون بنت علي الفايز.
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 
 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/10/1440

 الشهريريم بنت محمد بن ناصر 

المساندة األسرية للمرضى النفسين نحو 
تصور مقترح للخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية في دعمها

 أ.د. ميسون بنت علي الفايز.
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 
 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/10/1440

 بن فهد المباركاثير بنت مبارك 
أدوار ومهام األخصائي االجتماعي 

 اإلكلينيكي في مجال الحماية االجتماعية

 أ.د. ميسون بنت علي الفايز.
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 
 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 هـ13/10/1440

 الغامديفاطمة بنت فائز بن ناصر 

نية لممارسة الخدمة المتطلبات المه
كلينيكية لتمكين ذوي االجتماعية اإل

 االحتياجات الخاصة
 دراسة مطبقة على مدينة جدة والرياض

 د/ الجوهرة بنت ناصر الهزاني.
أستاذ تنظيم المجتمع المشارك بقسم تنظيم المجتمع بكلية 

 لرحمنالخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدا
 هـ13/10/1440



 

 

 

 

 

الهنوف بنت منصور بن حمد 
 الدسيماني

تصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي 
اإلكلينيكي في مواجهة العوامل المؤثرة 
 على استجابة مرضى السرطان للعالج

 أ.د. هيفاء بنت عبدالرحمن الشلهوب.
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 

 جتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.الخدمة اال
 هـ13/10/1440

نورة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا 
 النفيسة

األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي كمدير 
 حالة في مجال األمراض النفسية

 .الجوهرة بنت محمد إدريسأ.د. 
أستاذ خدمة الفرد بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.ة بجامعة االجتماعي
 هـ13/10/1440


