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 اسم الطالبة م
 العام الدراسي

 )التخرج(
 اسم المشرف عنوان الرسائل أو المشروع

1 
عبدالعزيز سليمان 

 المطرودي

 

4143-

 هـ1435

من وجهة نظر  Eduwave واقع استخدام نظام نور 

 المشرفين التربويين ودوره في إعداد الخطة اإلشرافية
 د. عثمان التركي 

-4143 محمد عجمي العجمي 2

 هـ1435

الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي التربية اإلسالمية 

لتوظيف الحاسب اآللي في العملية التعليمية بالمرحلة 

 المتوسطة في محافظة عفيف

 د. أبو بكر يوسف غنام 

 سارة سعد الغوينم 3
4143-

 هـ1435

في العملية التعليمية  واقع استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي

 من وجهة نظر طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود
 د. بدر عبدهللا الصالح 

 لطيفة يوسف الناس 4
4143-

 هـ1435

أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم 

 اإلجتماعية في مرحلة رياض األطفال بمحافظة األحساء
 د. صالح العطيوي 

 الناس منيرة  يوسف 5
4143-

 هـ1435
 د. صالح العطيوي  تصور مقترح لمركز مصادر التعلم لمرحلة رياض األطفال

 مرام فايز المنيع 6
4143-

 هـ1435

مدى فعالية استخدام نظام إدارة التعلم ) نور ( في مدارس 

التعليم العام في مدينة الرياض من وجهة نظر اإلدارة 

 المدرسية .

 د. فهد الفهد 

 مغرم الشهريريم  7
4143-

 هـ1435

واقع استخدام تطبيقات جوجل في العملية التعليمية من وجهة 

نظر طالبات الماجستير قسم تقنيات التعليم  بجامعة الملك 

 سعود

 لح العطيوي د. صا

 أماني أبابطين 8
4143-

 هـ1435

اإلستخدامات التعليمية لتويتر كأداة من أدوات التواصل 

 لخدمة المقررات التعليمية في جامعة الملك سعود اإلجتماعي
 د. فهد الفهد

 مشعل محمد العتيبي 9
4143-

 هـ1435

واقع مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر معلمي المرحلة 

 اإلبتدائية في منطقة الرياض التعليمية
 العامر الرحمن د . عبد

 حمد سليمان الوهيبي 10
4143-

 هـ1435

تقنيات التعليم لدى معلمي الصفوف  مستوى مهارات استخدام

 األولية في مدينة الرياض .
 د. سعد الدايل 

 

11 
 سعود محمد العنزي

4143-

 هـ1435

تطوير معامل الحاسب اآللي لتلبية حاجات طالب المرحلة 

المتوسطة في ضوء مستحدثات تكنولوجيا التعليم بمدينة 

 الرياض .

 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

12 
 الرويس ريم ابراهيم

4143-

 هـ1435

واقع استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بعمادة السنة 

التحضيرية في جامعة الملك سعود من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس .

 رحمن العامرال د . عبد

 

13 
 حمن العامرالر د . عبداتجاهات طالبات قسم الكيمياء نحو المعامل اإلفتراضية -4143 مالك فيصل بن لبدة
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 بجامعة الملك سعود ومعوقاتها  هـ1435

 

14 
 أحالم عبدهللا الحقباني

4143-

 هـ1435

واقع استخدام الفصول اإللكترونية بصورتها التكاملية في 

تدريس الرياضيات من وجهة نظر المعلمات في مدينة 

 الرياض

 أ.د. محمد سليمان المشيقيح

 

15 
 هاجر عبدهللا الخريف

4143-

 هـ1435

واقع استخدام الموقع اإللكتروني ماث زون في تعلم مقرر 

 الرياضيات من وجهة نظر طالبات السنة التحضيرية
 د. بدر عبدهللا الصالح 

 

16 
 عبدالعزيز المهيلب

4143-

 هـ1435

في تصميم برمجية على    Iwebأثر استخدام برنامج 

تحصيل طالب الصف السادس في مادة القواعد بالمرحلة 

 اإلبتدائية

 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

17 
 محمد ماطر المطيري

4143-

 هـ1435

الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي الحاسب اآللي لتوظيف 

 التعليم اإللكتروني في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

18 
 إبراهيم عبدهللا الدوسري

4143-

 هـ1435

الحاسب اآللي المطور للمرحلة الثانوية بمدينة كفايات معلمي 

 الرياض
 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

19 
 عبير محمد بوطة

4143-

 هـ1435

استخدام األجهزة الذكية واللوحية في دعم تعلم اللغة العربية 

 لطالبات المرحلة اإلبتدائية بمدارس الرياض األهلية .
 أ.د. محمد سليمان المشيقيح

 

20 
 المحفوظمنى محمد 

4143-

 هـ1435

واقع إستخدام اإلشراف اإللكتروني من وجهة نظر طالبات 

التدريب الميداني في قسم رياض األطفال  بجامعة الملك 

 سعود

 حمن العامرالر د . عبد

 

21 
 فهد عبدهللا المال

4143-

 هـ1435

واقع استخدام طالب الدراسات العليا في جامعة الملك سعود 

 لشبكة اإلنترنت
 د. عبدالعزيز العقيلي 

 

22 
 محمد موسى الصحاف .

4143-

 هـ1435

مدى استخدام شبكة الفيسبوك في تفعيل مركز مصادر التعلم 

 من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر التعلم بمحافظة األحساء
 د. عبدالعزيز العقيلي 

 

23 
 حمد عبدهللا الفايز

4143-

 هـ1435

تدريس مواد التربية  واقع استخدام التعليم اإللكتروني في

 اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
 د. عبدالعزيز العقيلي 

 

24 
 لما محمد أبابطين

4143-

 هـ1435

واقع توظيف الحوسبة السحابية في التعليم لدى طالبات 

 جامعة شقراء
 د . أحمد الدريويش

 

25 
 سعاد موسى العتيبي .

4143-

 هـ1435

اإللكتروني بمدارس التعليم الثانوي بالرياض تطبيق التعلم 

من وجهة نظر المعلمين والمديرين في ضوء متطلبات 

 مجتمع المعرفة

 عبدهللا الصالح د. بدر 

 

26 
 العنود فهيد السبيعي

4143-

 هـ1435

الحوسبة السحابية وأهمية استخدامها ومعوقاتها في  أمناء 

ت  مصادر مراكز مصادر التعلم  من وجهة نظر اختصاصيا

 التعلم   في مدينة الرياض

 أ.د. صالح الدباسي 
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27 
 نوره علي الخميس

4143-

 هـ1435

واقع استخدام التكنولوجيا المساعدة في تعليم ذوي 

اإلحتياجات الخاصة من وجهة نظر الطالبات ذوي اإلعاقة 

البصرية في مركز الخدمات المساندة  في جامعة الملك 

 سعود

 المشيقيحأ.د. محمد سليمان 

 

28 
 العنود ابراهيم السحيم

4143-

 هـ1435

المعايير الالزمة لبناء بيئات الواقع اإلفتراضي التعليمية 

 ثنائية وثالثية األبعاد
 د. عثمان التركي 

 

29 
 سامي علي حكمي

4143-

 هـ1435

اتجاهات معلمي الحاسب اآللي بمنطقة جازان نحو تقنية 

 العملية التعليميةالحوسبة السحابية ودورها في 
 د. عثمان التركي 

 

30 
 نجيب محمد حكمي

4143-

 هـ1435

واقع استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي وعالقتها 

بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة 

 جازان

 د. عثمان التركي 

 

31 
 تهاني خالد القعيمي

4143-

 هـ1435

أثر األلعاب التعليمية الرقمية في تنمية مهارات التواصل 

 اإلجتماعية لدى أطفال التوحد
 د . أحمد الدريويش

 

32 
 أبرار أحمد الباز

6143-

 هـ1437

تحديد طرق التدريس المسستخدمة مع أنظمة االستجابة 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    i.Clickerالشخصية

 في جامعة الملك سعود : دراسة حالة

 د. محمد إبراهيم الحجيالن

 

33 
 تهاني الشدي .

6143-

 هـ1437

واقع استخدام المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة 

( في تعزيز التعلم الذاتي لطالبات  كلية  MOOCsاإللتحاق ) 

 التربية بجامعة الملك سعود

 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

34 
 مرام فهد الدوسري

6143-

 هـ1437

تؤافر المستودعات الرمية واستحدامها لدى أعضاء هيئة 

 التدريس  بجامعة الملك سعود
 د. عثمان التركي 

 

35 
 تغريد معجب الزهراني .

6143-

 هـ1437

دوافع استخدام المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة 

 من وجهة نظر طالب منصة التعليم المفتوح رواق اإلنتشار

 د . أحمد الدريويش

 

 

 

36 
 بشرى مسفر الزهراني .

6143-

 هـ1437

واقع استخدام تطبيقات جوجل التربوية في التعليم من وجهة 

 نظر معلمات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض
 د. مريم السيف

 

37 
 آالء سعد الجريس

6143-

 هـ1437

بناء قائمة بمعايير تقييم المقررات اإللكترونية المفتوحة 

 واسعة اإلنتشار
 د. عثمان التركي 

 

38 
 منيرة تركي العومي

6143-

 هـ1437

واقع إستخدام إداريات ومعلمات المرحلة الثانوية بالمدارس 

 Classeraاالهلية في مدينة الرياض لنظام إدارة التعلم 
 د. مريم السيف

 

39 
 محمد البسامنوره 

6143-

 هـ1437

واقع إستخدام اإلنترنت في مراكز مصادر التعلم وأثره في 

 التنمية المهنية للمعلمين .
 د . أحمد الدريويش
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40 
 أروى عبدالكريم الغامدي

6143-

 هـ1437

أثر توظيف  استراتيجية الفصول المقلوبة في رفع مستوى 

الثالث التحصيل لمادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف 

 الثانوي واتجاهاتهم نحو المادة

 د. مريم السيف

 

41 
 نورة خالد الشدي

6143-

 هـ1437

تصميم برنامج تدريبي لتطوير آداء اختصاصي مراكز 

 مصادر التعلم في ضوء مستحدثات تقنيات التعليم
 د. عثمان التركي 

 

42 
 أمل عبدالرحمن الموسى

6143-

 هـ1437

ملف اإلنجاز اإللكتروني ودوره في تحسين  واقع استحدام

 العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمات
 د. عثمان التركي 

 

44 
 رنا محمد الزامل

6143-

 هـ1437

العوامل المؤثرة في اتجاه معلمات الحاسب اآللي حول 

اإللكترونية في مادة الحاسب اآللي وتقنية  تطبيق اإلختبارات

 المعلومات في مدينة الرياض

 د. محمد إبراهيم الحجيالن

 

45 
 أمل عبدهللا العايد

6143-

 هـ1437

خطة مقترحة لتطوير خدمات مراكز مصادر التعلم في 

 مدارس مكتب التعليم للبنات بالرياض
 د. عثمان التركي 

 

46 
 عبدهللا صالح الجمعة

6143-

 هـ1437

الكفايات التكنولوجية الالزمة لتفعيل التعليم اإللكتروني 

 للمناهج المطورة لمعلمي الحاسب بالمرحلة الثانوية
 د. أبو بكر يوسف غنام 

 

47 
 حسن عبدهللا الشهري

6143-

 هـ1437

من قسم وسائل  هدراسة تحليلية لرسائل الماجستير المجاز

وتكنولوجيا التعليم بكليات الشرق العربي بمدينة الرياض 

 هـ1436هـ إلى 1433خالل الفترة من عام 

 د. محمد إبراهيم الحجيالن

 

48 
 نهله محمد النفيعي

6143-

 هـ1437

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الفيصل لنظام 

 ( واتجاههم نحوه moodleإدارة التعلم مودل )
 د. مريم السيف 

 

49 
 وجدان يحيى الشهري

6143-

 هـ1437

دراسة فاعلية استخدام برمجية تفاعلية مصممة على أساس 

استراتيجية التعلم المبرمج اإللكتروني في زيادة اكتساب 

 المفردات لدى أطفال التوحد

 د. دانية العباسي 

 

50 
 دالل بنت هديان العتيبي

6143-

 هـ1437

أثر استخدام التعلم النقال على التحصيل والدافعية لدى 

 طالبات الصف األول ثانوي في مقرر الحاسب اآللي .
 د. دانية العباسي 

 

51 
 تهاني محسن الدلبحي

6143-

 هـ1437

دور خدمة دروس اإللكترونية في دعم التعليم من وجهة نظر 

طالب/ طالبات الصف الثالث ثانوي في المملكة العربية 

 السعودية

 د. دانية العباسي 

 

52 
 شوع منصور الهديان

6143-

 هـ1437

تجربة استخدام نظام إدارة التعلم كالسيرا في الحد الجنوبي 

 من وجهة نظر المعلمات والطالبات : دراسة إستطالعية
 د. دانية العباسي

 

53 
 الجوهرة إبراهيم الثويني

6143-

 هـ1437

الفصول المقلوبة ( من متطلبات تطبيق التعلم المعكوس ) 

 وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض
 د. دانية العباسي

 

54 
 د. دانية العباسيتقويم تجربة التعلم اإللكتروني في جامعة المجمعة من وجهة -6143 ريم عبدهللا اليحيا
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 نظر الطالب والطالبات هـ1437

 

55 

حصة عبدالعزيز بن 

 حسن

6143-

 هـ1437

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة 

 ( D2Lالمجمعة للوحة النقاش في نظام إدارة التعلم ) 
 د. دانية العباسي

 

56 
 سلمى  عبدهللا  الباتل

6143-

 هـ1437

واقع توظيف األجهزة اللوحية في التعليم من قبل معلمات 

 المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها
 العباسيد. دانية 

 

57 
 منى سعود النفيعي

6143-

 هـ1437

أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب عبر الشبكة 

التعليمية اإلجتماعية إدمودو على التحصيل الدراسي لدى 

 طالبات الصف الثاني الثانوي في مادة األحياء .

 د. دانية العباسي 

 

58 
 وفاء محمد العصيمي

6143-

 هـ1437

فاعلية استخدام الشبكة  اإلجتماعية  التعليمية اإلدمودو في 

تعزيز التعلم التشاركي لوحدة شبكات الحاسب اآللي لدى 

 طالبات المرحلة الثانوية

 د. منال محمد العنزي 

 

59 
 وجدان يحيى الشهري

6143-

 هـ1437

دراسة فاعلية استخدام برمجية تفاعلية مصممة على أساس 

المبرمج اإللكتروني في زيادة اكتساب  استراتيجية التعلم

 المفردات لدى أطفال التوحد

 د. دانية العباسي 

 

60 
 نورة فهد الدوسري

6143-

 هـ1437

أثر التعلم المقلوب في تنمية مهارات التفكير لدى طالبات 

الصف األول المتوسط في مادة الحاسب اآللي بمدينة 

 الرياض

 د. مجمد الحجيالن 

 

61 
 الزهراني .تركي 

6143-

 هـ1437

الكفايات الالزمة للبحث في مصادر المعلومات الرقمية عبر 

 اإلنترنت لدى طالب لدراسات العليا في جامعة الملك سعود
 د.أبو بكر يوسف غنام

 

62 

نورة بنت سعود سلوم 

 العتيبي

1437 _

 هـ 1438

تقييم واقع تطبيق نموذج الوجود المجتمعي في الجامعة 

اإللكترونية في السنة التحضيرية من وجهة نظر السعودية 

 الطالبات

 د. دانية العباسي

 

 

 

 

63 
 معالي بنت محمد باعلي

1437 _

 هـ 1438

تقييم األلعاب التعليمية اإللكترونية بالمستودع الرقمي 

 للمناهج السعودية في ضوء المعايير الفنية والتقنية
 د. عثمان التركي

 

64 
 عهود سلمان سعد العمري

1437 _

 هـ 1438

في العملية التعليمية من  snapshat واقع استخدام تطبيق 

 خالل وجهة نظر طالبات المرحلة المتوسطة
 د. دانية العباسي 

 

65 
 نايف متعب الحربي

1437 _

 هـ 1438
 د. محمد إبراهيم الحجيالن مدى توافر المواصفات الفنية إلنتاج االنفوجرافيك

 

66 
 علي ابراهيم المفتاح

1437 _

 هـ 1438

دراسة تحليلية لألبحاث المقدمة عن ) الفصل المقلوب ( 

 م . 2017م حتى  2013خالل الفترة من عام 
 د أنس محمد الشعالن
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67 
 سعيد بن محمد الزهراني

1437 _

 هـ 1438
 د. محمد إبراهيم الحجيالن تقويم المقررات اإللكترونية بجامعة الملك خالد

 

68 
_ 1437 الزهرانيماهر علي 

 هـ 1438

استخدام الجوال بالعملية التعليمية لدى معلمي الحاسب اآللي 

 بالمرحلة الثانوية : التطبيقات والمعوقات
 د. محمد إبراهيم الحجيالن

 

69 
_ 1437 محمد بن عبدهللا الدوسري

 هـ 1438

فاعلية استخدام اليوتيوب في اكتساب المهارات العملية لدى 

األول ثانوي في مقرر الحاسب اآللي في مدينة طالب الصف 

 الرياض

 د أنس محمد الشعالن

 

70 
_ 1437 ثامر عبدالعزيز الناصر

 هـ 1438

فاعلية استخدام التعليم المحمول لمادة الحاسب اآللي للصف 

 Edmodoاألول ثانوي باستخدام المنصة التعليمية 
 د. محمد إبراهيم الحجيالن

 

71 

 أسماء بنت إبراهيم

 التميمي

1438- 

 هـ 1439

استخدام نظام إدارة التعلم ) بوابة المستقبل ( من وجهة نظر 

 المعلمات دراسة استطالعية
 د.منال العنزي

 

72 

خولة بنت ناصر بن 

 هويمل

1438- 

 هـ 1439

درجة استخدام تطبيقات التعلم النقال لدى طالبات الدراسات 

 العليا بجامعة الملك سعود
 د. مريم السيف

 

73 
 -1438 سارة بنت ناصر التميمي

 هـ 1439

فاعلية برمجية تعليمية في تنمية مهارة القراءة لدى طالبات 

 صعوبات التعلم
 د. مريم السيف

 

74 
 -1438 نورة بنت سعد الزهراني

 هـ 1439

من وجهة نظر معلمات  تقويم استخدام الحوسبة السجابية

 المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض
 د. مريم السيف

 

75 
 -1438 مدى بنت عبدهللا الحربي

 هـ 1439

فاعلية القصص الرقمية في اكتساب مفردات الوحدة لدى 

 أطفال الروضة ومدى تفاعلهم معها
 د. دانية العباسي

 

76 
 -1438 سمية محمد الفواز

 هـ 1439

أثر استخدام أدوات التواصل اإلجتماعي في تطوير مهارة 

باللغة اإلنجليزية وزيادة الدافعية تجاهها عند طالبات المرحلة 

 الثانوية

 د. دانية العباسي

 

77 
 -1438 ماريا عبدهللا الدخيل

 هـ 1439

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروني 

 الخاصة في كلية التربية لطالبات اإلحتياجات

د. سلطان بن هويدي 

 المطيري

 

78 
 -1438 لطيفة بنت راشد الخويطر

 هـ 1439

واقع استخدام طالبات جامعة سطام بن عبدالعزيز لشبكات 

 التواصل اإلجتماعي في العملية التعليمية واتجاهاتهن نحوها
 د. مريم السيف

 

79 
 -1438 ميسم بنت عمر العطيان

 هـ 1439

اتجاهات معلمات المرحلة الثانوية نحو تصميم الوسائط 

 المتعددة والمعوقات التي تواجههن
 د.منال العنزي

 

80 

عويشة بنت عجي 

 الصحبي

1438- 

 هـ 1439

واقع تفعيل مراكز مصادر التعلم في العملية التعليمية 

والمعوقات من وجهة نظر أمينات المركز والمعلمات في 

 المدارس اإلبتدائية

 د.منال العنزي

 

81 
 -1438 عهود بنت متعب الرويلي

 هـ 1439
 د.منال العنزيالعوامل المؤثرة في استخدام معلمات المرحلة الثانوية 
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 لتطبيقات التعلم المتنقل

 

82 
 -1438 مي سعد بن شلوان

 هـ 1439

اتجاهات طالب وطالبات الجامعة السعودية اإللكترونية نحو 

 الرياضالتعلم الكيفي في مدينة 

 د. دانية العباسي

 

 

 

83 
 -1438 جمانه محمد قصار

 هـ 1439

واقع تطبيق فعالية )ساعة برمجة ( ودورها في تنمية 

مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة لدى المتعلمين في 

 مرحلة التعليم العام من وجهة نظر المعلمين واتجاهاتهم

 د. دانية العباسي

 

84 
 -1438 ندى بنت محمد المطيري

 هـ 1439

أثر اإلختبارات اإللكترونية على عملية تقويم أداء التحصيل 

 الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض
 د. داليا اليحيى

 

85 
 -1438 حافظ دنيا محمد

 هـ 1439

قياس جاهزية المعلمين لدمج التقنية في التعليم بالتوافق مع 

( المعلمين  ISTEمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم ) 

 في مدينة الرياض  2017

 د. دانية لعباسي

 

86 

سارة عبدالعزيز 

 الحريشي

1438- 

 هـ 1439

أثر تطبيق استراتيجية التلعيب من خالل التعلم الذاتي على 

التحصيل والدافعية لمادة اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف 

 الثالث متوسط في مدينة الرياض

 د. دانية لعباسي

 

87 
 -1438 عزة علي ناجي

 هـ 1439

تصور مقترح لتفعيل توظيف المشرفات التربويات ألدوات 

( في التطوير المهني   web2.0الجيل الثاني من الشبكة ) 

 لمعلمات مدارس جمعية مكنون بمدينة الرياض

 د. مريم السيف

 

88 
 شيخة بنت عثمان الداوود

1438- 

 هـ 1439

مدى جاهزية جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لتطبيق 

 التعليم المتنقل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 أ.د عثمان التركي

 

 

 

 

 

 


