
 

 

 
 
 
 
 

التربية خطط طالبات كلية هـ3144 عام    وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 

 
دارة والتخطيط التربويقسم اإل  

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

 واإلشراف

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالله المشحن

 

 القيادة التربوية

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل التحول 
الرقمي بمدارس رياض األطفال في مدينة 

 الخرج

 

الجوهرة المنيع أستاذ إدارة تعليمية اإلدارة 
والتخطيط التربوي المشارك بقسم اإلدارة 
والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 

  نعبدالرحماالميرة نورة بنت 

 

هـ5/3/1443  
 

 آسية بنت عبيد بن احمد بن عبدات

تقييم جهود وزارة التعليم في الكشف عن 
التعليم العام الموهوبات ورعايتهن بمدارس 

 في المملكة العربية السعودية

 

 
ٍ
ا.د. دالل النصير أستاذ إدارة تعليم عال

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
 التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

هـ26/3/1443  

 بيان بنت سعود بن عبدالعزيز الزيد

 

دور القيادة المستدامة في تحقيق 
في مدينة  التعليمالدافعية المهنية بمكاتب 
 الرياض

 

 
ٍ
ا.د. دالل النصير أستاذ إدارة تعليم عال

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
 التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

هـ5/3/1443  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 واإلشراف

 نجود بنت علي بن مقحم المقحم

 القيادة التربوية

تجويد قائدات المدارس للحياة الوظيفية 
في المدارس الحكومية في مدينة 

 شقراء 

د. مها الزامل أستاذ اإلدارة 
والتخطيط التربوي المشارك بقسم 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
التربية بجامعة االميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

هـ13/2/1443  
 

 وداد بنت شريم بن متعب الحمادي

دور الحكومة االلكترونية في تحقيق 
القدرة التنافسية بالجامعة السعودية 

 االلكترونية 

د. مها الزامل أستاذ اإلدارة 
والتخطيط التربوي المشارك بقسم 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
التربية بجامعة االميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

هـ13/2/1443  

 خلود بنت رميض بن رزحان الشمري

أبعاد القيادة التنموية لدى قيادات 
المدارس الحكومية وعالقتها بسلوك 

التنظيميةالمواطنة   

د. فوزية الشمري أستاذ اإلدارة 
والتخطيط التربوي بقسم اإلدارة 

التربوية بكلية التربية بجامعة 
 االميرة نورة بنت عبدالرحمن

هـ13/2/1443  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 والخطة واإلشراف

بنت سعد بن حمدان البراقرنا   

 القيادة التربوية

درجة توافر المعايير المهنية التخصصية لدى 
القيادات المدرسية في المدارس الحكومية 

 شمال مدينة الرياض

د. فوزية الشمري  أستاذ اإلدارة والتخطيط 
التربوي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية 

 بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن
هـ13/2/1443  

 لمى بنت محمد البطاح

 

القيادة الموزعة لدى القيادات االكاديمية 
لتحقيق الميزة التنافسية في جامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن

 

د. فوزية الشمري أستاذ اإلدارة والتخطيط 
التربوي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية 

 بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

هـ13/2/1443  

 والء بنت خالد بن عبدالعزيز العدوان

 

دور قيادات جامعة االميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن في دعم االمن السيبراني 

 

 اإلدارةنورة بنت محمد البليهد أســتاذ 
  اإلدارةبقســم  التربوية

 جامعة التربيةبكلية  التربويوالتخطيط 
نورة بنت عبدالرحمن )متقاعدة( األميرة  

هـ26/3/1443  

هيفاء بنت محمد بن عبدالله العرجي 
 القحطاني

 

نظم المناعة التنظيمية وعالقتها باألمراض 
 االدارية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض

 

 اإلدارةنورة بنت محمد البليهد أســتاذ 
  اإلدارةبقســم  التربوية

 جامعة التربيةبكلية  التربويوالتخطيط 
نورة بنت عبدالرحمن )متقاعدة( األميرة  

هـ26/3/1443  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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

 والخطة واإلشراف

 ايمان بنت حميدي بن علي الدريمي

 

إدارة المعرفة 
 بالمؤسسات التربوية

 

الرشاقة التنظيمية في ضوء إدارة المعرفة 
 قائدات المدارس الثانوية بمدينة أبهالدى 

 

 
ٍ
ا.د. دالل النصير أستاذ إدارة تعليم عال

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
 التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

هـ13/2/1443  

 نوف بنت  حميد بن رده المحمدي

إدارة المعرفة 
 بالمؤسسات التربوية

تحقيق الميزة دور ادارة المعرفة في 
التنافسية المستدامة للمدارس الثانوية في 

 مدينة الرياض

 
ٍ
ا.د. دالل النصير أستاذ إدارة تعليم عال

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
 التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 هـ13/2/1443

 هيفاء بنت سعد بن سلمان الرشيد
تبوك بمواجهة  تطوير أداء إدارة تعليم مدينة

 األزمات في ضوء عمليات إدارة المعرفة

د. سهام كعكي أستاذ اإلدارة التربوية 
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 )متقاعدة(

 هـ26/3/1443

 نجود بنت زكي بن محمد الحربي

تجويد أداء برامج التربية الخاصة بمدارس 
الحكومية بمدينة الرياض في  االبتدائيةالدمج 

 ضوء عمليات إدارة المعرفة

د. سهام كعكي أستاذ اإلدارة التربوية 
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 )متقاعدة(

 هـ26/3/1443

 ابراهيم بن محمد القاسمايمان بنت 

عالقة اإلدارة االلكترونية بتفعيل عمليات 
إدارة المعرفة في جامعة االميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

د. سهام كعكي أستاذ اإلدارة التربوية 
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 )متقاعدة(

 هـ26/3/1443



 

 

 
 
 
 
 
 

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

 والخطة واإلشراف

  نهى بنت علي بن صالح الشاهين
دور مديرات رياض األطفال في تحفيز ممارسة 

المعلمات لعمليات إدارة المعرفة في 
 بمنطقة اإلحساء

د. سهام كعكي أستاذ اإلدارة التربوية 
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 
 )متقاعدة(

 هـ26/3/1443

 سلطانه بنت مسلط بن درموح العتيبي

إدارة المعرفة 
 بالمؤسسات التربوية

في تطبيق عمليات  ةالتنظيميدور الثقافة 
إدارة المعرفة في المدارس المتوسطة 

 بمدينة الرياض

الجوهرة المنيع أستاذ إدارة تعليمية اإلدارة 
والتخطيط التربوي المشارك بقسم اإلدارة 
والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 

 االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 هـ5/3/1443

 بنت محمد بن حمد آل رفده فاطمة

 

آليات مقترحة لتحسين أداء قائدات المدارس 
بمدينة الرياض في ضوء عمليات  االبتدائية

 إدارة المعرفة

 

الجوهرة المنيع أستاذ إدارة تعليمية اإلدارة 
والتخطيط التربوي المشارك بقسم اإلدارة 
والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 

 االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

هـ5/3/1443  

 العنود بنت عبدالعزيز بن صالح القاسم

 

القيادة التشاركية في ضوء عمليات إدارة 
المعرفة لدى قائدات المدارس الثانوية شمال 

 مدينة الرياض

 

د. مها الزامل أستاذ اإلدارة والتخطيط 
التربوي المشارك بقسم اإلدارة والتخطيط 
التربوي بكلية التربية بجامعة االميرة نورة 

 لرحمنبنت عبدا

 

هـ13/2/1443  



 

 

 
 
 
 
 

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

 والخطة واإلشراف

 رهف بنت جبر بن سيف السبيعي

 

 

توظيف عمليات إدارة المعرفة في إدارة 
األزمات بالجامعات )دراسة مقارنة بين 

العربية السعودية والمملكة  المملكة
 المتحدة(

 

د. فوزية الشمري أستاذ اإلدارة والتخطيط 
التربوي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية 

 بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن

 
هـ13/2/1443  

 موضي بنت خالد بن عبدالعزيز السالم

 

لدى مديرات مدارس رياض  ةالتنظيميالثقة 
 األطفال في ضوء إدارة المعرفة

 

نورة بنت نورة بنت محمد البليهد أســتاذ 
بقســم  التربوية اإلدارةمحمد البليهد أســتاذ 

  اإلدارة
 جامعة التربيةبكلية  التربويوالتخطيط 

 نورة بنت عبدالرحمن )متقاعدة( األميرة

 هـ26/3/1443

الربيعانغفران بنت فيصل بن ناجي   

 

إدارة المعرفة 
 بالمؤسسات التربوية

دور إدارة المعرفة في تحقيق الشفافية 
اإلدارية لدى القيادات في مكاتب التعليم 

 بمدينة الرياض
 

 اإلدارةنورة بنت محمد البليهد أســتاذ 
  اإلدارةبقســم  التربوية

 جامعة التربيةبكلية  التربويوالتخطيط 
 حمن )متقاعدة(نورة بنت عبدالر األميرة

 هـ26/3/1443

 
 
 
 

 


