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 اسم الباحث الرئيس  عنوان البحث رقم البحث
 وتخصصه

 اسم البحث المشارك
 وتخصصه 

فاعلية العالج السلوكي المعرفي في تنمية مهارات التفكير  العلمي  1
 وعالقته بدافعية االنجاز لدي طالبات الجامعة

 حنان محمد سيد إسماعيل
 )العلوم التربوية(

 إيمان عبد اهلل الحيصة
 التربوية()العلوم 

المعوقات االجتماعية والثقافية التي تواجه مشاركة المرأة في األعمال  6
 التطوعية

 د/  نورة ابراهيم الصويان
 )العلوم التربوية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالمة العايديوسف محمد  االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة  في محافظة المجمعة  11
 )التربية الخاصة(

 واصف محمد العايد
 )التربية الخاصة(

فى تحسين مهارات  أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي 32
 التحدث لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة الزلفي 

 /  غادة منسي خليلد
 العلوم التربوية

 

السعودية لمصادر المعلومات المطبوعة مدى استخدام طلبة الجامعات  32
في ظل إتاحة الوصول الحر لمصادر المعلومات االلكترونية : دراسة 

 ميدانية

د.عبدالعزيز بن ابراهيم 
 العمران
 

 أسامة محمد خميس
 العلوم االدارية واإلنسانية

 
فعالية وحدة مقترحة قائمة على التطبيقات الرياضية لمبادئ النانو  21

لتنمية التفكير المتشعب واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى تكنولوجي 
 طالبات المرحلة المتوسطة بالزلفي

 /  رشا هاشم عبد الحميد د
 العلوم التربوية  
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AS A CASE STUDY 

 جالل بن حاج
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تقييم الخدمات المساندة  المقدمة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة  23
بجامعة المجمعة                                                        

 )دراسة ميدانية (

 السيد يحيى محمد                    
 التربية الخاصة             

 

 عبدالباقي محمد سالم 
 التربية الخاصة 
 

الحقوق االجتماعية للطفل في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية دراسة  23
 مقارنة

د.محي الدين يعقوب 
 الدراسات اإلسالمية 

 

 د.أديب فايز الضمور 
 الدراسات اإلسالمية

 
واالجتماعية لطالب دور المقررات التربوية في تنمية الحاجات النفسية  21

 كلية التربية في جامعة المجمعة
د. إبراهيم بن عبد اهلل 

 العلوم التربوية                      -الحسينان
 

 د محمود جابر أحمد
 التربويةالعلوم 

 
 د . فهد بن صالح الملحم   ديوان شعراء الزلفي  ) جمع وتوثيق ( 22

 اللغة العربية
 

د. عبد الرحمن بن صالح     معالجة االنحراف الفكريالهدي النبوي في  23
 الدراسات اإلسالمية           -الذيب

 

إبراهيم حامد حسن أبو 
 صعيليك 

  -د. راشد بن حمود الثنيان  كتابة التفسير في القرن األول "دراسة تأصيلية" 11
 الدراسات اإلسالمية            

 

 

الوحدات المعنية بإدارة شؤون الطالب واقع العمليات التي تقوم بها  11
بالكليات بجامعة المجمعة، والتحديات التي تواجهها، واألساليب المقترحة 

 للتغلب عليها

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 بن أحمد التويجري   

 العلوم التربوية    
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دراسة  –الخصائص اإلحصائية الختبارات المدارس الحكومية واألهلية  62
 مقارنة

 .إبراهيم الخضيري          د
 العلوم التربوية            

 

 

 د.محمود محمد عطية معابره      أحكام الصديق في الفقه اإلسالمي دراسة تطبيقية معاصرة 66
 الدراسات اإلسالمية           

 

 

 د. عبيد بن عبد اهلل السبيعي         االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية في ضوء مفهوم إدارة المعرفة  66
 العلوم التربوية           

 

 

العنف األسري بين الممارسات اليومية والموروث الثقافي واالجتماعي في  36
 المجتمع السعودي

 د. سعد آل رشود
 علم النفس

 د. أشرف عبدالوهاب 
 علم االجتماع

 
بجامعة المجمعة في ضوء االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  61

 متطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي الوطني
 د / محمد احمد فتحي جزر    

 العلوم التربوية   
 

 

 محمد بن ناصر السويد                  الحوكمة المؤسسية للبحث العلمي بالجامعات السعودية: تصور مقترح 61
 العوم التربوية                           

 

 عدنان محمد أحمد قطيط
 علوم تربوية

مدى  توافر كفايات التعليم االلكتروني لدى اعضاء هيئة التدريس بكلية  63
 الدراسات والعلوم اإلنسانية بحوطة سدير  واتجاهاتهم نحوه"

 ايمان محمد يونس
 العلوم التربوية وعلم النفس    
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فاعلية برنامج إرشادي لتحسين دافعية االنجاز لدى الطالبات المتعثرات  31

 دراسيًا بكلية التربية بالزلفي
 د.سارة مبارك احمد عباس                

 العلوم التربوية 
 

 د.امينة محمد عثمان 
 العلوم التربوية 

 
االجتماعي دور معلم الدراسات االجتماعية في استخدام وسائل التواصل  36

 االلكتروني في تعزيز القيم
 د. احمد بن محمد عسيري    

 العلوم التربوية     
 

 

 د.عبداهلل بن خليفة السويكت شعرية العزلة ) مقاربة في تشاكالت النص ( 33
 اللغة العربية     

 

 

3 Merchandise Import Demand Function in Saudi Arabia  محمد عباس 
 إدارة األعمال                

 

تصور مقترح لمؤشرات ضمان جودة البرامج األكاديمية بجامعة المجمعة  12
 األكاديمي في ضوء المعايير العالمية لالعتماد

 المتولي اسماعيل بدير
 العلوم االدارية واالنسانية                                                                

 

عبد الجليل محمد حسن  ريادة األعمال وأثرها في معالجة البطالة في المملكة العربية السعودية 31
 إدارة األعمال                 -إدريس

 

 

نموذج مقترح لتأثير امتداد العالمة التجارية كمتغير وسيط بين بناء  33
عالقات قوية مع العمالء وبين القيمة المدركة بواسطة العميل لتحسين 

الميزة التنافسية للمنظمة."بالتطبيق على طالب جامعة المجمعة في 

 معتز طلعت محمد عبداهلل
         إدارة األعمال     
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 المملكة العربية السعودية"
21 Revisiting Elecricity Consumption Function: the 

Case of Saudi Arabia” 
 محمد الجبرين

 إدارة األعمال                
 

 د. ابراهيم صبري االرناؤوط                            دراسة تحليلية مقارنة   –التنظيم القانوني لمقدمي خدمات االنترنت  23
 القانون

 

 د. خالد عبداهلل الشافي
 القانون

 
مدى التزام المؤسسات الخيرية باإلفصاح المحاسبى بالقوائم المالية وفقا  22

 لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 طارق محمداسماعيل

 المحاسبة
 

 القيم األخالقية عمى الفساد أثر تطبيق أساليب اإلدارة الحديثة وتنمية 63
 اإلداري في المؤسسات الحكومية

 إبراهيم أبوبكر حسانين 
 أعمالة إدار 

 

مدى إدراك مراجعي الحسابات الخارجيين ألساليب المحاسبة اإلبداعية  62
في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة السعودية 

 )دراسة تطبيقية على البيئة السعودية(

 امجد جميل مداهلل الشرفاء               
 المحاسبة     

 

 

تقييم مدى االلتزام بمتطلبات اإلفصاح والشفافية بتقرير مجلس اإلدارة  32
لتعزيز حوكمة الشركات:  دراسة ميدانية على الشركات المساهمة 

 السعودية 

 سرحان احمد رشوان فرج       
 المحاسبة

 


