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 م
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 البحث
 اسم البحث

 

 الباحث الرئيس وتخصصه

 

 الباحث المشارك

1.  
863 

تصور مقترح لإلرشاد األكاديمي بجامعة 

 المجمعة  في ضوء المعايير العالمية لالعتماد

اسماعيل بديرالمتولي   

 )أصول التربية(

 

2.  
ات االدارية في االنظمة السعوديةالجزاء 902  

 د . محمد فوده

 )القانون العام(

 

3.  
930 

The Private Consumption Function 

in Saudi Arabia 

 د.محمد عباس ابراهيم

) Economics) 

 

4.  
986 

 د. زياد بن حمد العامر تأصيل النوازل العقدية

اإلسالمية()الدراسات   

 د. ابراهيم حامد حسن

 )الدراسات اإلسالمية(

5.  

992 

مواقع التواصل االجتماعى  يحماية مستخدم

فيس فى موقع  فى مواجهة انتهاك الخصوصية 

دراسة مقارنة فى ضوء النظام  : بوك

 السعودى .

 أ.د أشرف جابر سيد مرسى

 )القانون(

 د . خالد بن عبدهللا الشافي

 )القانون(

6.  

996 

 Webفاعلية برنامج قائم علي أدوات  

تنمية بعض مهارات تصميم  يف 2.0

وإنتاج االختبارات االلكترونية لدى طالبات 

 كلية التربية بالزلفى

/  أحالم دسوقى عارف د
 ابراهيم

)مناهج وطرق تدريس 
 تكنولوجيا التعليم(

 

7.  

998 

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية اإلدراك 

التمييز بين األحرف البصري وأثره على 

المتشابهة في اللغة العربية لدى تالميذ 

المرحلة األساسية لذوي صعوبات التعلم 

 في محافظة المجمعة

 د. السيد يحيى محمد

 )التربية الخاصة(

 د. واصف محمد العايد

 )التربية الخاصة(



8.  
842 

تصور مقترح لعالج عيوب القراءة الجهرية 
المرحلة االبتدائية.إلكترونياً لدى تالميذ   

د/ خميس عبد الباقي علي 

نجم رزق)المناهج وطرق 

 التدريس(

 

9.  
867 

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 
بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية: 

 واقعها وأبرز عوائقها

.د عبدالعزيز بن ابراهيم  

 العمران

 )مكتبات ومعلومات(

.د أسامة محمد عطية  

 خميس

 )مكتبات ومعلومات(

01.  
870 

تنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية: 
 رؤية تنظيمية مقترحة

 عدنان محمد أحمد قطيط

 )التربية(

 

00.  

0114 

مدى اهتمام الشباب بريادة األعمال في 
المجتمع المحلي لجامعة المجمعة بالمملكة 

 العربية السعودية.
 

 د. ناصر بن علي الجار هللا

االعمال()ادارة   

 

02.  
0118 

القيمة القانونية لمعاهدات القانون الجنائي 
 الدولي في النظام القانوني السعودي

 د. سائد زايد محمد الحوري

 )القانون العام(

 وليد محمد البشر

 )القانون الخاص(

01.  
0100 

المناخ التنظيمي الداعم لضمان الجودة :  
 دراسة تطبيقية على جامعة المجمعة (

بن عبد هللا السبيعيد . عبيد   

 )التربية(

 

04.  
0161 

دور الرهن العقاري في المحافظة على حقوق 
 الدائنين  المرتهنين في النظام السعودي

 د/هاشم احمد سالم بني خلف

 )القانون الخاص(

 

 

01.  
0180 

اآلثار الحتمية إلستخدام لغة تقارير األعمال 
دراسة  -على مهنة المراجعة     الموسعة

 XBRLاستكشافية 

 د. محمود رجب يس غنيم

 )المحاسبة(

 

06.  
0186 

فعالية برنامج للمهارات الحياتية باستخدام 
الوسائط المتعددة في تنمية التفاعل االجتماعي 

 لدى التالميذ التوحديين بمحافظة الزلفى

.د  منى توكل السيد إبراهيم 

وتربية  صحة نفسية)

 خاصة(

 

07.  
4411 

Language Learning Strategies: 
A Study of Majmah University    

EFL Students Strategy 

 د. عبد المجيد عبد الرحمن

(English) 

 



 Preferences, Awareness and 
Use 

08.  

7711 

دراسة مدى كفاءة وفاعلية برامج التعليم 
المحاسبي بالجامعات السعودية في تحقيق 

" 2الدولي رقم "متطلبات معيار التعليم 
لالتحاد الدولي للمحاسبين : محتويات برنامج 

دراسة ميدانية  -تعليم المحاسبة المهنية  

د.سرحان احمد رشوان 

 فرج

 )المحاسبة(

 

09.  

828 

الذكاء العاطفي كمتغير وسيط بين  أثيرقياس ت

التسويق الداخلي ورضا اعضاء هيئة التدريس 

 داخل الجامعة

 

د. معتز طلعت محمد عبد 

 هللا

(ادارة اعمال)  

 

21.  
0108 

جاهزية المدارس السعودية في أوربا لتطبيق 
 برنامج البكالوريا الدولية

 د. علي بن حمود الحربي

 )تربية(

 

20.  

844 

استراتيجية مقترحة لبناء نموذج لتطوير 
وتقويم كليات التربية بجامعة المجمعة في 

ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة 
()دراسة ميدانية  

عبدالحكيم رضوان سعيد  

 حافظ

 )أصول تربية(

 

22.  
924 

التي تواجه  والتربويةالمشكالت اإلدارية 
تدريس المعلمات لألطفال الذكور في الصفوف 

وليةاأل  

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 بن أحمد التويجري

 )اإلدارة والتخطيط(

 

21.  
 لغتنا الجميلة والمثاقفة اللغوية 887

 د.أشرف أحمد البكليش

 )اللغة العربية(

 أد.عالء علي إسماعيل

 )اللغة العربية(

24.  
 

تقويم اختبارات المقررات التربوية بكلية 

التربية بجامعة المجمعة في ضوء معايير 

 الجودة

 د. ابراهيم الحسينان د. محمود جابر حسن احمد

21.  
 

تصميم وبناء مستودع الكتروني مقترح للكيانات 

التعليمية الرقمية في تقنيات التعليم العضاء هيئة 

 التدريس بكليات التربية السعودية
  أ.د. احمد محمد احمد سالم


