
 

 
 
 
 
 

3144عام   الخدمة االجتماعيةخطط طالبات كلية   وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 
 

فردال خدمة قسم  

 اسم الطالبة
التخصص 

 الدقيق
 اسم المشرف عنوان البحث

تاريخ الموافقة 
الموضوع على 

شرافاإلوالخطة و  

رزان بنت عمر بن محمد 
 باشماخ 

 خدمة فرد

دور الخدمة االجتماعية االكلينيكية في التخفيف من حدة االثار 
 االجتماعية والنفسية للمتضررين من األخطاء الطبية 

 د. جميلة بنت محمد اللعبون  
أستاذ الفرد المشارك بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة 

 االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
    8/5/1443  

روان بنت حنس بن موسى 
 العتيبي 

برنامج مقترح للخدمة االجتماعية االكلينيكية للوقاية من محاولة 
 االنتحار  باستخدام العالج المعرفي السلوكي

 د. جميلة بنت محمد اللعبون  
أستاذ الفرد المشارك بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة 

 االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
28/6/1443  

منى بنت محمد بن معيتق 
 المطيري 

دور االخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في تحسين جودة الحياة 
 (2030للمعاقين حركياً )وفقاً لرؤية 

 أ.د. هيفاء بنت عبد الرحمن بن شلهوب
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 

 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
28/6/1443  

ساره بنت عبيد بن شعيب 
 النماصي الشمري

متطلبات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في 
 19التعامل مع األزمات في ظل جائحة كورونا كوفيد 

 أ.د. هيفاء بنت عبد الرحمن بن شلهوب
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 

 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 3/8/1443  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
3144عام   الخدمة االجتماعيةخطط طالبات كلية   وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 

 

فردال خدمة قسم  

 اسم الطالبة
التخصص 

 الدقيق
 اسم المشرف عنوان البحث

تاريخ الموافقة على 
شرافاإلالموضوع والخطة و  

اروى بنت فهد بن عبدالعزيز 
 الدخيل 

 

الخدمة االجتماعية اإللكترونية في التخفيف من حدة دور 
 إدمان األطفال لأللعاب اإللكترونية

 أ.د. سارة صالح الخمشي
أستاذ تخطيط اجتماعي بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن
9/9/1443  

شغاف بنت داود بن سليمان 
 الشدوخي

دور األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في مواجهة األوبئة 
 -واألزمات ) جائحة فيروس كورونا المستجد نموذجاً( كوفيد 

19 

 أ.د. هيفاء بنت عبد الرحمن بن شلهوب
أستاذ التخطيط االجتماعي بقسم التخطيط االجتماعي بكلية 

 الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
20/2/1443  

 
 
 
 
 
 
 
 


