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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جامعة الملك سعود     

 كلية اآلداب        

 قسم الدراسات االجتماعية

 

وأسماء الباحثين والباحثات وتاريخ التخرج والتي منحت من قسم الدراسات (الماجستير والدكتوراه)قائمة بعناوين الرسائل العلمية  

 االجتماعية ومن مؤسسات علمية أخرى حتى تاريخه.

 التخصص تاريخ التخــــرج الدرجة عنــــــوان الرســـــالة اسم الطالب/ الطالبة م

 سلوى عبدالحميد الخطيب 1
 توطين البدو في المملكة العربية السعودية:

 دراسة سوسيوانثروبولوجية لهجرة الغطغط

 أول ماجستير

 في القسم
 هـ11/8/1041

علم 

 االجتماع

 عيدعبداإلله سعد عبدالعزيز بن س 1
التغير واألسرة في المجتمع العربي السعودي: دراسة 

سوسيولوجية ألثر استخدام التكنولوجيا المنزلية على 

 األسرة في مدينة الرياض

 هـ12/11/1041 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هـ9/8/1043 ماجستير الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من الوالدين مي محمد عبدالعزيز آل ريس 3
خدمة ال

 االجتماعية

 دعد يوسف تسابحجي 0
دراسة استطالعية لبرامج الخدمات االجتماعية التي 

 تقدمها

 رياض األطفال بمنطقة الرياض

 هـ5/9/1041 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالعزيز إبراهيم الوتيد 5
ممارسة الخدمة االجتماعية مع ا ألحداث الجانحين: 

حظة االجتماعية دراسة استطالعية بداري المال

 بالرياض والقصيم

 هـ12/11/1043 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 نورة عبدالعزيز العبيكان 2
 دور الخدمة االجتماعية والتنشئة االجتماعية للطالبات:

دراسة تحليلية لدور الخدمة االجتماعية بمدارس 

 المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة الرياض

 هـ15/1/1040 ماجستير
ة الخدم

 االجتماعية

 سعود ضحيان الضحيان 2

المشاركة األهلية ومراكز التنمية االجتماعية: دراسة 

استطالعية لجهود مركز التنمية االجتماعية في 

استشارة جهود األهالي التطوعية لتنمية المجتمع 

 المحلي بقرى الخبوب بمنطقة القصيم

 هـ13/3/1040 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 هـ0/0/1040 ماجستير مجتمع الشناقطة بالمدينة المنورة: دراسة اجتماعية حمزة عسيالن محمد صالح 8
علم 

 االجتماع

 مامادو مامادو 9

المعونة الخارجية وأثرها في التنمية االجتماعية في 

الدول النامية: دراسة استطالعية للمعونة التي تقدمها 

المملكة العربية السعودية لمشاريع التنمية في 

 ريتانيامو

 هـ3/5/1040 ماجستير
علم 

 االجتماع

 محمد عبدالله السلطان 14
 الظروف والعوامل االجتماعية لمرضى الدرن

 في المملكة العربية السعودية
 هـ3/5/1040 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 سعد مسفر نهار القعيب 11

معوقات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي في 

 المدرسة:

يدانية لمدارس المرحلة المتوسطة للبنين دراسة م

 بالمنطقة الوسطى

 هـ5/9/1040 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 إبراهيم عبدالمنعم سرحان 11
التربية والتنمية االجتماعية الريفية بقرية الحاير 

 بمنطقة الرياض
 هـ5/9/1040 ماجستير

علم 

 االجتماع

 نزار أحمد غانم 13
جتمع الريفي في بعض قرى االتصال اإلرشادي في الم

 منطقة الرياض
 هـ12/14/1040 ماجستير

علم 

 االجتماع

 فائق محمود عبدالجواد 10
 دور التغيرات البنائية لألسرة الفلسطينية بعد الهجرة:

 دراسة ميدانية في مدينة الرياض
 هـ12/14/1040 ماجستير

علم 

 االجتماع

 عبدالكريم سعيد الغامدي 15
ية ومشكالت العمل داخل المصنع: الجماعات غير الرسم

دراسة ميدانية للعاملين في شركة سافكو إلنتاج 

 األسمدة الكيماوية بالدمام

 هـ12/14/1040 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نورالدين يسن الطيب حسن 12
منظمة األمم المتحدة لرعاية األطفال في المملكة 

ي العربية السعودية: دراسة للدور االجتماعي للمنظمة ف

 م4791/4791الفترة 

 هـ1/11/1040 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله محمد الجمعي 12
 الجماعات األولية والسلوك اإلجرامي:

دراسة ميدانية إلحدى المؤسسات العقابية في مدينة 

 الرياض

 هـ11/11/1040 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فوزية عبدالله محمد أبوخالد 18
وقع المرأة في اإلنتاج عالقة التغير االجتماعي بم

 في منطقة عسير الزراعي
 هـ13/2/1045 ماجستير

علم 

 االجتماع
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 مصلح أحمد صالح محمود 19
 التكيف االجتماعي والتحصيل الدارسي للطلبة:

 دراسة ميدانية على طلبة جامعة الملك سعود
 هـ13/2/1045 ماجستير

علم 

 االجتماع

 جوهرة صالح عبدالله 14

ة والتكيف االجتماعي للفتيات الخدمات التأهيلي

 المعوقات:

دراسة ميدانية في مركز التأهيل المهني لإلناث 

 بالرياض

 هـ13/2/1045 ماجستير
علم 

 االجتماع

 رحاب عارف حسن خاطر 11

تفاوت توجيهات القيم االجتماعية للفتيات المعوقات: 

دراسة تتبعية لقياس أثر مخالطة الثقافات األجنبية على 

قيم بين أجيال األسرة السعودية داخل توجهات ال

 المجتمع الحضري بمدينة الرياض

 هـ11/8/1045 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ناصر العبدالمحسن الصالح 11
برامج الرعاية االجتماعية ودورها في التحصيل 

 الدراسي للطالب
 هـ2/9/1045 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 فوزية فخري كامل عرفات 13
 لمرأة العاملة في التنمية االجتماعية:دور ا

دراسة استطالعية في المجتمع الحضري لمدينة 

 الرياض

 هـ2/9/1045 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مها عبدالله إبراهيم العيدان 10
التغير االجتماعي ودور المرأة في المجتمع السعودي: 

 دراسة ميدانية في مدينة الرياض
 هـ14/1045 هـ14/1045

علم 

 تماعاالج

 نوال حسن عبدالله آل الشيخ 15
برامج مراكز التنمية االجتماعية وتغيير وضع المرأة: 

دراسة مقارنة بين قريتي الدرعية والعيينة بمنطقة 

 الرياض بالمملكة العربية السعودية

 هـ14/14/1045 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ناصر سلمان سعيد العسيري 12
 تنظيمية المحليةالنمو الحضري واألجهزة ال

 دراسة اجتماعية لدور أمانة مدينة الرياض
 هـ5/1/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع

 موضي عبدالعزيز العمير 12
دراسة استطالعية تحليلية لبعض مؤشرات التغير 

 االجتماعي في مجمع أرامكو
 هـ9/0/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع

 أحمد عبدالله الباحسين 18
الشباب: دراسة وصفية تحليلية أوقات الفراغ لدى 

 بمدينة الرياض
 هـ9/0/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع

 خيرية عبدالله كاظم 19
 السجن ودوره في المملكة العربية السعودية:

 دراسة اجتماعية في سجني النساء في الرياض وجدة
 هـ12/2/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع

 نورة إبراهيم العيدان 34
 ألسرة السعوديةأثر الخدم على ا

 هـ5/9/1042 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هياء صالح سعود المسلم 31
 التغير الثقافي وأساليب التنشئة االجتماعية:

 دراسة ميدانية في قرية العيون باألحساء
 هـ9/11/1042 هـ9/11/1042

علم 

 االجتماع

31 
سيف اإلسالم بن سعود بن 

 عبدالعزيز آل سعود

ض دول مجلس التعاون تعاطي المخدرات في بع

 الخليجي وهي المملكة والبحرين والكويت:

دراسة استطالعية للعوامل المؤثرة في ازدياد تعاطيها 

 وأساليب الوقاية والعالج

 هـ9/11/1042 هـ9/11/1042
علم 

 االجتماع

 ناصر عبدالعزيز البداح 33
الشباب السعودي والتعليم الصناعي: دراسة اجتماعية 

ة إلى التحاق الشباب بالمدارس والمعاهد للعوامل المؤدي

 الصناعية

 هـ9/11/1042 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فاطمة عبدالله السليم 30
 تحليل لبعض الجوانب االجتماعية أللعاب األطفال

 في الريف السعودي
 ماجستير

 ماجستير

 هـ9/11/1042

علم 

 االجتماع

 صالح رميح محمد الرميح 35
العمل الحكومي )بحث  موقف الشباب الجامعي من

 ميداني(

 ماجستير

 هـ9/11/1042
 هـ9/11/1042

علم 

 االجتماع

 عبدالرحيم مطلق األحمدي 32
 االتجاهات االجتماعية في القصة السعودية المعاصرة:

 دراسة في علم اجتماع األدب
 هـ3/5/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع

 نوره عبدالله علي الهزائي 32

ق في األسرة السعودية العوامل المؤدية للطال

المعاصرة: دراسة وثائقية في حاالت الطالق بمحكمة 

إلى  4111الضمان واألنكحة بالرياض من الفترة 

 هـ4111

 هـ11/9/1042 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عزيزة عبدالله علي النعيم 38
 العالقات االجتماعية في حي الفيصلية:

 ضدراسة إثنوجرافية ألحد أحياء مدينة الريا
 ماجستير

 ماجستير

 هـ11/9/1042

علم 

 االجتماع

 سارة عبدالعزيز سعد العسكر 39
 األسرة والتحصيل الدراسي للطالبات:

دراسة تطبيقية على مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة 

 الرياض

 هـ12/14/1048 ماجستير
علم 

 االجتماع

 إبراهيم عبدالله الضويحي 04
 مجتمع المصنع: القيادة وأثرها في اإلنتاجية داخل

 شركة أسمنت اليمامة الرياض السعودية المحدودة
 هـ12/14/1048 ماجستير

علم 

 االجتماع

 هزاع سعد محمد الشهري 01
 التلفزيون وتنشئة األسرة:

 دراسة استطالعية لمجتمع مدينة الرياض
 هـ12/14/1042 ماجستير

علم 

 االجتماع
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 هـ1/2/1048 ماجستير لعمل في المجتمع النسوي السعوديالقيمة االجتماعية ل هند خالد محمد خليفة 01
علم 

 االجتماع

03 
الجوهرة سعود عبدالعزيز 

 عبدالرحمن آل سعود

 الخدمة االجتماعية مع المرضى النفسيين والعقليين:

دراسة استطالعية وصفية لدور األخصائي االجتماعي 

 في مجال العالج النفسي والعقلي بمدينة الرياض

 هـ11/11/1048 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 هدى محمد الصديقي 00
دور المرأة السعودية في اتخاذ القرارات األسرية في 

 مدينة الرياض: دراسة وصفية وتحليلية
 هـ11/11/1048 ماجستير

علم 

 االجتماع

 الجوهرة فيصل آل سعود 05
 الخدمة االجتماعية في المجتمع السعودي:

 ها ومتطلبات توطينهادراسة تحليلية لواقع تعليم
 هـ11/5/1049 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 أسماء عبدالله محمد خميس 02
برامج رعاية المسنين ودور الخدمة االجتماعية فيها 

 بمدينة الرياض: دراسة تقويمية
 هـ1/11/1049 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 إلهام محمد الحميدي 02

المجتمع العربي االستقرار الحضري وتغير القيم في 

 السعودي:

 دراسة لعينة من سكان مدينة الرياض

 هـ1/11/1014 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله محمد القحطاني 08
دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الوظيفة االجتماعية 

 للسجون: دراسة ميدانية بسجني الرياض وعسير
 هـ14/14/1011 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 بدالله التركيخالد ع 09

بعض الوسائل المؤثرة على نجاح الجمعيات التعاونية 

الزراعية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية: 

 دراسة ميدانية

 هـ2/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هـ1011/ ماجستير عوامل العودة للجريمة في سجون منطقة الرياض سعيد سياف الشهراني 54
علم 

 االجتماع

 حصة سعد الشبيب 51
العوامل االجتماعية المؤثرة في أداء القيادات النسوية 

السعودية العاملة في قطاع التعليم العام في مدينة 

 الرياض

 هـ3/2/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هـ11/8/1011 ماجستير دور األسرة السعودية في نقل القيم االجتماعية القرابية الجوهرة الخلف 51
علم 

 ماعاالجت

 الجازي محمد الشبيكي 53
الجهود النسائية التطوعية في مجاالت الرعاية 

 االجتماعية في المملكة
 هـ12/14/1011 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالله عايض العمري 50
دور المجمعات القروية في التنمية الريفية في منطقة 

 عسير
 هـ10/1/1013 ماجستير

علم 

 االجتماع

 الله الموسىفاطمة عبد 55
أثر العوامل االجتماعية على الرضا الوظيفي لدى 

الموظفة السعودية: دراسة ميدانية على الموظفات 

 السعوديات في األجهزة الحكومية بمنطقة األحساء

 هـ10/0/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هـ1/5/1013 ماجستير الهجرات العمالية إلى مدينة الجبيل الصناعية عبدالله راشد الشقيعان 52
علم 

 االجتماع

 هويدا عزالدين مصطفى 52
دراسة بعض أنماط قيم التنشئة االجتماعية ألبناء األسر 

 السودانية

 في مدينة الرياض

 هـ11/5/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 دانة سعدي أحمد الشاهد 58
دور األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاية الصحية 

 األولية
 هـ11/5/1013 ماجستير

علم 

 االجتماع

 آمال عبدالله الفريح 59
 وسائل الترويح المتاحة للفتاة في مدينة الرياض

 ومدى استفادة الفتاة منها
 هـ19/2/1013 ماجستير

علم 

 االجتماع

 عبدالمحسن أحمد العصيمي 24
دراسة محددات اختيار قطاع العمل لخريجي األقسام 

 النظرية للجامعات السعودية
 هـ18/14/1013 ماجستير

علم 

 االجتماع

 عبدالرحمن القعود 21
دور األخصائي االجتماعي في مستشفيات جامعة الملك 

 سعود

 في مدينة الرياض

 هـ12/1/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالعزيز الغريب 21
المتقاعدون، بعض مشكالتهم االجتماعية ودور الخدمة 

 االجتماعية

 في مواجهتها

 هـ13/2/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالعزيز الريس 23
العوامل االجتماعية المرتبطة بالعودة إلى تعاطي 

 المخدرات

 بعد العالج

 هـ11/14/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مرزوق العشير 20
المشاركة االجتماعية في برامج الرعاية الصحية 

 األولية
 هـ1/11/1015 ماجستير

علم 

 االجتماع
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 في منطقة نجران

 نا فيصل الجوديدي 25
 عوامل تأخر سن زواج الفتيات السعوديات العامالت:

دراسة ميدانية لبعض العامالت في القطاع الحكومي 

 بالرياض

 هـ11/11/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 الجوهرة العكرش 22
الخدمات االجتماعية لمرضى الفشل الكلوي ومدى 

 إشباعها لبعض احتياجاتهم النفسية االجتماعية:

 دراسة استطالعية

 هـ11/11/1015 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 بنيه الرشيد 22
أثر ممارسة الخدمة االجتماعية في إشباع بعض 

 الحاجات النفسية واالجتماعية لألطفال المعوقين
 هـ1/11/1010 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 طعيس مشلش المقاطي 28
 أساليب اآلباء في التنشئة االجتماعية:

 راسة تطبيقية على األسر السعودية في مدينة الرياضد
 هـ1012 ماجستير

علم 

 االجتماع

 إبراهيم محمد الخرفي 29

االتجاهات األبوية وعالقاتها بمدى رضا األطفال 

المتخلفين عقلياً بأسرهم: دراسة وصفية بمعهد التربية 

 الفكرية للبنين بالرياض

 هـ12/5/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله محمد العرفج 24

المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي من خالل 

القصة القصيرة: دراسة في علم اجتماع األدب، قسم 

 الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب

 هـ1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 علي محمد الخشيبان 21
 العوامل المؤثرة في تكيف المريض والطبيب:

 عية، كلية اآلدابقسم الدراسات االجتما
 هـ1012 ماجستير

علم 

 االجتماع

 الجوهرة أبا الخيل 21
 االندماج الثقافي لطالبات جامعة الملك سعود،

 قسم الدراسات االجتماعية
 هـ1018 ماجستير

علم 

 االجتماع

 عبدالله سالم الحربي 23

مدى تطبيق برنامج الخطوات والتقاليد االثني عشرة في 

: تقويمية، قسم الدراسات مستشفى األمل بالرياض

 االجتماعية

 هـ1012 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 منصور عبدالعزيز العبيد 20

مدى فاعلية المؤسسات اإلصالحية: دراسة اجتماعية 

لتغيير اتجاهات النزالء نحو بعض القيم االجتماعية 

والمعايير السلوكية في دور المالحظة والتوجيه في 

 ممدينتي الرياض والدما

 هـ18/1/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ابتسام عبدالقادر استنبولي 25

تأثير المشكالت االجتماعية واالقتصادية في التوازن 

 األسري:

دراسة تحليلية ألثر المشكالت على األسر المستفيدة من 

 خدمات الجمعيات الخيرية بالرياض

 هـ11/2/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 يمها فالح الدوسر 22

مدى ارتباط العوامل االجتماعية واالقتصادية في 

التوازن األسري: دراسة تحليلية ألثر المشكالت على 

األسر المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية 

 بالرياض

 هـ11/1/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 علي حسن العجمي 22

مدى فاعلية التدخل الوقائي في الرعاية الالحقة لمنع 

داث لالنحراف: دراسة تقويمية مطبقة على عودة األح

 األحداث بدار التوجيه االجتماعي بالرياض

 هـ12/1/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منى إبراهيم فارح 28

أثر التعليم الجامعي في تغير القيم االجتماعية لدى 

 طالبات

 جامعة الملك سعود:

 دراسة مقارنة

 هـ11/1/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 رضية محمد البرديسيم 29

طبيعة المشكالت االجتماعية النفسية للمصابين لمرض 

 نقص المناعة المكتسبة )األيدز( :

دراسة استطالعية لمشكالت مرضى نقص المناعة 

المكتسبة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

 األبحاث بالرياض

  ماجستير
علم 

 االجتماع

 سارة صالح الخمشي 84
 لجامعي للمتزوجات في العالقات األسرية:أثر التعليم ا

 دراسة تطبيقية في مدينة الرياض
 هـ15/1/1018 ماجستير

علم 

 االجتماع

 عبدالعزيز محمد الشرقي 81
تأثير العوامل االجتماعية على التحصيل الدراسي 

 لطالب المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض
 هـ13/11/1018 ماجستير

علم 

 االجتماع

 محمد أبا الخيل الجوهرة 81
االندماج الثقافي للطالبات في مجتمع متغير: دراسة 

 اجتماعية لطالبات جامعة الملك سعود
 هـ1018 ماجستير

علم 

 االجتماع
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83 
عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز 

 آل سعود

اآلثار غير األكاديمية للمرحلة الجامعية على اتجاهات 

 الطلبة
 هـ1012 ماجستير

علم 

 االجتماع

 نوف عبدالله الرشيد 80

أثر اإلصابة بمرض مستعص لدى أحد الوالدين في 

تنشئة )األوالد(: دراسة تطبيقية في مستشفيات 

 م.4779هـ/4149الرياض 

 هـ1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 بدرية عبدالله البشر 85

الحياة االجتماعية في منطقة نجد قبل النفط كما تنعكس 

سة سوسيولوجية تحليلية في الحكايات الشعبية: درا

 للحكايات الشعبية:

 المشرف أ.د/نهى السيد حامد فهمي

 هـ19/11/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هند عبدالله الكليبي 82

أثر العوامل االجتماعية في حدوث اإلعاقة: دراسة 

 ميدانية لعينة من نزالء مراكز المعاقين بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د/علي محمد أبوليلة

  اجستيرم
علم 

 االجتماع

 نوف إبراهيم آل الشيخ 82
قيم الطفل السعودي بين المنهج الدراسي والبرامج 

 التلفزيونية لألطفال إشراف أ.د/محمد سعيد فرح
 م1012/1992 ماجستير

علم 

 االجتماع

 سلطانة سعود التويجري 88

االستقرار الحضري والتقاليد الخاصة بنظام الزواج: 

 دراسة لعينة

 البدو المستقرين في مدينة الرياض.من 

 إشراف أ.د/محمد أسعد نظامي

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فريدة عبدالحميد العبدالواحد 89

أثر العوامل االجتماعية في التوافق االجتماعي 

 للمسنات: دراسة ميدانية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د/إبراهيم العبيدي

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 شكرية عبدالعزيز الخليف 94

 الممارسة المهنية مع المتخلى عنهم من كبار السن.

دراسة: ميدانية لنزالء مجمع الرياض الطبي في دار 

 الرعاية االجتماعية بالرياض.

 إشراف د/فهد المغلوث

 م1992 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فيصل محمد سعد الهاجري 91

شد الطالبي في مدى مشاركة أولياء األمور مع المر

الحد من المشكالت االجتماعية والسلوكية لدى الطالب: 

دراسة وصفية على عينة من المدارس المتوسطة 

الحكومية للبنين بمدينة الرياض. إشراف أ.د/ 

 عبدالمحسن السيف

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ميسون علي الفايز 91

 بعض العوامل االجتماعية ومدى تأثيرها في التكيف

االجتماعي: دراسة استطالعية على فتيات دار التربية 

 االجتماعية بمدينة الرياض. إشراف د. سعود الضحيان

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله إبراهيم الفهيد فيصل 93

التطبيع في الكليات العسكرية: دراسة استطالعية 

 مطبقة على طلبة كلية الملك الجوية.

 زانإشراف د.عبدالله الفو

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عيد شريدة العنزي 90

بعض السمات المميزة لشخصية مدمن المخدرات في 

 مستشفى األمل بمدينة الرياض: منظور خدمة الفرد:

 دراسة وصفية لنزالء مستشفى األمل بمدينة الرياض.

 إشراف أ.. مختار عجوبة

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 الثقفينجوى فؤاد عابد  95

الوالدية في  المشاركةالعوامل االجتماعية المؤثرة في 

 أنشطة التربية الخاصة لألطفال المتخلفين عقلياً:

دراسة ميدانية بمدينة الرياض، إشراف د. عبدالله 

 الفوزان

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هذال هالل العتيبي 92
العوامل االجتماعية المؤثرة في التزام السائقين 

 ساليب القيادة الوقائيةبأ
 ماجستير ماجستير

علم 

 االجتماع

 هشام عبدالله المديميغ 92

مدى احتياجات األطفال المعاقين لخدمات الرعاية 

 االجتماعية.

 إشراف أ.د. الفاروق إبراهيم بسيوني

 هـ15/11/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سعد إبراهيم عبدالله العلي 98

ة على مدى مشاركة طالب بعض العوامل المؤثر

الجامعة في األنشطة الطالبية: دراسة وصفية تحليلية 

على طالب جامعة الملك سعود، إشراف د. عبدالله بن 

 سعد الجاسر

 هـ0/11/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية
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 جميلة محمد اللعبون 99

اتجاهات المرأة السعودية العاملة نحو التقاعد المبكر: 

ى عينة من النساء العامالت بمدينة دراسة وصفية عل

 الرياض.

 إشراف د. فهد حمد المغلوث

 ماجستير ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالعزيز عبدالله البريثين 144

مدى اإلفادة من الرسائل العلمية في الممارسات المهنية 

للخدمة االجتماعية: دراسة تقويمية للرسائل العلمية 

ة االجتماعية بالمملكة التي عملت في مجال الخدم

 العربية السعودية.

 إشراف د.سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ12/11/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سميرة جمال المشراوي 141

الروابط األسرية وصلتها بمشكالت كبار السن: دراسة 

استطالعية ألثر مشكالت المسنين على الروابط 

 األسرية.

 هيدإشراف د.محمد سليمان الو

 هـ13/11/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منى عبدالله الغريبي 141

اتجاهات الشابات السعوديات نحو القيم الحديثة: دراسة 

ميدانية لعينة من الفتيات السعوديات بمدينة الرياض، 

 إشراف أ.د علي محمود أبوليلة

 هـ12/1/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 طالل يوسف حسن 143

البات الخدمة االجتماعية للتدريب مدى اكتساب ط

الميداني: دراسة تطبيقية على طالبات الخدمة 

االجتماعية بجامعة الملك سعود، أ.د/الفاروق إبراهيم 

 بسيوني

 هـ8/2/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 نجوى فؤاد عابد الثقفي 140

العوامل االجتماعية المؤثرة في المشاركة الوالدية في 

 بية الخاصة لألطفال المختلين عقلياً:أنشطة التر

 دراسة ميدانية بمدينة الرياض.

 إشراف د. عبدالله محمد الفوزان

 هـ8/2/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ظافر محمد عبدالله الشهري 145

المضامين االجتماعية للرسوم الساخرة في صحيفة 

هـ إلى 11/1/4111الرياض في الفترة من 

 هـ.17/9/4141

 أ.د.محمد أسعد نظاميإشراف 

 هـ12/1/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 محمد سعيد مسفر األسمري 142

 المتغيرات االجتماعية المؤثرة في تنمية عادة القراءة:

 دراسة ميدانية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. علي أبوليلة

 ماجستير
 ماجستير

 هـ11/1/1019

علم 

 االجتماع

 ختام أحمد لبد 142

جتماعية وعالقاتها باالختيار واإلعداد المهارات اال

 المهني لطالبات الخدمة االجتماعية:

دراسة تطبيقية على طالبات قسم الدراسات االجتماعية 

 -)الخدمة االجتماعية( كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

 الرياض،

 إشراف أ.د نصيف منقريوس

 هـ11/1/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 لميرزهند عقيل محمد ا 148

اتجاهات األسر نحو التبرع بأعضاء ذويهم المتوفون 

دماغياً واإلسهامات المتوقعة للخدمة االجتماعية في 

مراكز زراعة األعضاء: دراسة استطالعية بالمركز 

 السعودي لزراعة األعضاء،.

 إشراف د. سامي الدامغ

 هـ14/2/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فغادة عبدالرحمن الطري 149

الوعي الصحي لدى األمهات السعوديات في مدينة 

 الرياض:

 دراسة في علم االجتماع الطبي،

 إشراف د. عبدالله الفوزان

 هـ15/5/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ريم محمد الشهري 114

الرضا الوظيفي لدى العامالت في المجال الطبي: دراسة 

 يميدانية على العامالت السعوديات في المجال الطب

 الرياض، –في مستشفيات جامعة الملك سعود 

 إشراف أ.د إبراهيم العبيدي

 هـ2/2/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالرحمن حسن جان 111

 مدى وعي الشباب الجامعي بأدوارهم االجتماعية:

دراسة استطالعية لطالب وطالبات جامعة أم القرى 

 بمدينة مكة، إشراف د. سامي الدامغ

 هـ12/8/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية
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 محمد سليمان البركة 111

أثر التدخل المهني االجتماعي في أداء مريض الدرن 

الرئوي لبعض أدواره االجتماعية: دراسة تجريبية في 

 مستشفى صحاري لألمراض الصدرية بالرياض،

 إشراف أ.د مختار عجوبة

 هـ11/9/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ي الحسيكيشريفة عل 113
 صورة المرأة السعودية كما تعكسها الصحافة المحلية.

 إشراف أ.د.علي أبوليلة
 هـ12/8/1019 ماجستير

علم 

 االجتماع

 ناصر مانع علي الحكيم 110

العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الشباب جريمة 

السرقة، دراسة وصفية استطالعية ميدانية في 

 لفوزان ود. حميد الشايجيالرياض، إشراف د.عبدالله ا

 هـ1/1/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سلطانة محمد أحمد ميعاد 115

دور جماعات النشاط المدرسي في وقاية الطالب من 

تعاطي المخدرات: دراسة مطبقة على المدارس الثانوية 

والفنية بإدارة منطقة الزيتون التعليمية بمحافظة 

 القاهرة.

 أ.د.نصيف فهمي منقريوسإشراف د. محمد الجوهري 

 م1992 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حسن محمد األسمري 112

فاعلية برامج السجون في تغيير اتجاهات النزالء 

وسلوكهم: دراسة ميدانية في سجن الحاير بمدينة 

 الرياض،

 إشراف أ.د.الفاروق بسيوني

 هـ2/11/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 محمد علي خميس 112

وصفية تحليلية لدور األخصائي االجتماعي في دراسة 

فريق العمل مع الطالئع بمراكز الشباب: دراسة مطبقة 

على مراكز كفر الشيخ المطورة، إشراف أ.د.نصيف 

 منقريوس

 م1990 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 وسمية مبارك الرويجح 118

أثر التفكك األسري في التحصيل الدراسي للطالبة 

اسة ميدانية لعينة من طالبات المدارس السعودية: در

 الثانوية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د.علي أبوليلة

 هـ18/11/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله عبدالرحمن الغامدي 119
طبيعة المسؤولية الوطنية كما يدركها الشباب الجامعي، 

 دراسة استطالعية،

 إشراف د. سعد القعيب

 هـ12/1/1014 ماجستير
لخدمة ا

 االجتماعية

 عبدالله سليمان القفاري 114
 أثر انحراف األحداث في ارتكاب الجريمة بعد الكبر

 إشراف د.سعود الضحيان
 هـ13/1/1014 ماجستير

علم 

 االجتماع

 أسماء محمد البنيان 111

 المشكالت االجتماعية لمريضات الصرع:

 دراسة وصفية ببعض مستشفيات مدينة الرياض،

 دالمحسن السيفإشراف د. عب

 هـ1/1/1014 ماجستير
علم 

 االجتماع

111 
منيرة عبدالرحمن عبدالله       آل 

 سعود

مدى شمول نظام الضمان االجتماعي للفئات المحتاجة 

 له في المملكة العربية السعودية: دراسة تقويمية،

 إشراف د.سامي عبدالعزيز الدامغ

 م1995 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

113 
عبدالرحمن عبدالله       آل منيرة 

 سعود

إيذاء الطفل، أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين 

له، تحديا مهنة الخدمة االجتماعية: دراسة استطالعية 

 بمدينة الرياض.

 إشراف د.سامي الدافع

 هـ1014 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 ناصر عبدالعزيز صالح الصالح 110

لحياة في استثمار وقت دور مراكز النشاط الطالبي في ا

 فراغ الشباب: دراسة تقويمية لمدينة الرياض،

 إشراف د. عبدالله سعد الجامسر

 هـ11/2/1014 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

115 
أسماء عبدالله عبدالمحسن 

 التويجيري

المتغيرات االجتماعية المحددة لمستويات وأنماط 

لشباب الطموح االجتماعي: دراسة ميدانية لعينة من ا

 في مدينة الرياض،

 إشراف أ.د نجوى حافظ

 هـ9/1/1014 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالرحمن أحمد الغامدي 112

 العوامل المؤثرة في اتجاه طالب الجامعة نحو العمل:

دراسة ميدانية للطالب المتوقع تخرجهم من جامعة 

 الملك سعود بالرياض،

 إشراف د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ12/9/1014 ستيرماج
علم 

 االجتماع

علم  هـ14/2/1014 ماجستيرانتشار واستخدام تقنيات االتصاالت الشخصية وأثرها  صالح أحمد محمد العمري 112
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 في القيم االجتماعية في المجتمع العربي السعودي:

 دراسة تطبيقية على طالب جامعة الملك سعود،

 إشراف أ.د.عثمان الحسن محمد نور

 االجتماع

 عبدالعزيز ناصر أبوحمد 118

تأثير العالقات األسرية في تحقيق الرعاية المتكاملة 

للمعاق عقلياً: دراسة صفية مطبقة في معهد التربية 

 الفكرية بالرياض،

 إشراف د.فهد محمد أحمد المعلوث

 هـ9/8/1014 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 لولوه بريكان علي البريكان 119

 ي األسرة السعودية:تغير دور السن ف

دراسة وصفية تحليلية لعينة من السنين في مدينة 

 الرياض.

 إشراف. د. نهى فهمي

 هـ1/11/1014 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالرحمن عبدالله الدغيم 134

نحو نموذج لتطوير مسار الخدمة االجتماعية في قطاع 

الدفاع المدني: دراسة استطالعية مطبقة على إدارة 

المدني: بمنطقة الرياض، إشراف أ.د. الفاروق الدفاع 

 إبراهيم بسيوني

 هـ2/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 أمل فيصل الشمري 131

العالقة بين خدمات الجمعيات األهلية وتحقيق المساعد 

 الذاتية للمستفيدات:

دراسة وصفية تحليلية على عينة من المستفيدات من 

 لخيرية بمدينة الرياض،خدمات الجمعيات النسائية ا

 إشراف أ.د.الفاروق إبراهيم بسيوني

 هـ5/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 موضي مطني الشمري 131

أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والصحية في 

 بعض النشاطات المختلفة لكبار السن:

 دراسة ميدانية مطبقة في مدينة الرياض،

 يإشراف أ.د. إبراهيم العبيد

 هـ10/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 أحمد إبراهيم الربيع 133
العوامل المؤثرة في الوعي البيئي لدى طالب الجامعة 

 ودور الخدمة االجتماعية في تنميته

 إشراف أ.د الفاروق إبراهيم بسيوني

 هـ11/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فهد سليمان الحيدري 130
 وى األداء البيروقراطي:أثر التدريب على مست

دراسة ميدانية لعينة من الموظفين الحكوميين في 

 مدينة الرياض، إشراف د.محمد أسعد نظامي

 هـ10/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منى أحمد فالح صديق النزاوي 135

تأثير االلتزامات األسرية على عمل المرأة في قطاع 

 التعليم:

لة الثانوية بمدينة دراسة مطبقة على مدرسات المرح

 الرياض،

 إشراف أ.د. عثمان الحسن محمد نور

 هـ2/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فالح غزاي ثعلي النفيعي العتيبي 132
 دور العمدة في عملية الضبط االجتماعي:

 دراسة استطالعية في مدينة الرياض،

 إشراف د. حميد خليل الشايجي

 هـ19/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عيد بن مطلق البقمي 132
 ظاهرة التسول في مدينة الرياض،

 دراسة تطبيقية.

 إشراف د.حميد خليل الشايجي

 هـ15/3/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سعود سهل القوس 138
المحددات االجتماعية والمهنية لمستوى الرضا 

 الوظيفي لدى المعلمين بمدينة الرياض،

 إشراف د. صالح بن محمد الصغير

 هـ12/3/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منصور فهد القحطاني 139

العوامل االجتماعية المرتبطة بالتوافق االجتماعي لدى 

 طالب الجامعة:

 دراسة تطبيقية على طالب جامعة الملك سعود.

 إشراف أ.د.عثمان الحسن محمد النور

 هـ19/5/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 شعالنهند عبدالله إبراهيم ال 104

فاعلية برامج التعليم الفني والتدريب المهني المقدمة 

من الجمعيات الخيرية النسائية: بحث تقويمي مطبق 

 بمدينة الرياض،

 إشراف د.نجوى عبدالوهاب حافظ.

 هـ14/2/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مصلح أحمد صالح 101

 التغير االجتماعي والجريمة في المجتمع األردني:

ة وميدانية بالتطبيق على المؤسسات دراسة نظري

العقابية في مدينة عمان األردن، إشراف أ.د.محمد 

 فاروق العادلي.

 ماجستير ماجستير
علم 

 االجتماع
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 عثمان محمد الدعيرم 101
 اإلعاقة الحركية ومشكالتها على الفرد المعاق.

 إشراف أ.د.عبدالقادر العرابي.
 هـ8/5/1011 ماجستير

علم 

 االجتماع

 خالد عبدالرازق الدايل 103

األنشطة الطالبية ودورها في اكتساب المهارات 

 االجتماعية:

دراسة وصفية تحليلية مطبقة على عينة مختارة من 

طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 بالرياض.

 إشراف.د.سعد بن مسفر القعيب.

 هـ0/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 الطاميوفاء عبدالله  100

محددات فعالية أقسام النساء والوالدة بمستشفيات 

مدينة الرياض: دراسة ميدانية وصفية مقارنة على 

عينة من األطباء والمستفيدات. إشراف أ.د. نهى السيد 

 فهمي.

 هـ14/5/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عالي علي حسين الحربي 105

أثر تكنولوجيا المعلومات على الشباب السعودي 

 الجامعي بمدينة الرياض:

دراسة استطالعية على عينة من الطلبة المنتظمين في 

مرحلة البكالوريوس بجامعة الملك سعود واإلمام محمد 

 بن سعود اإلسالمية بالرياض،

 إشراف د.سليمان العقيل.

 هـ19/11/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 القحيزمحمد عبدالرحمن حسين  102

 المهنية لمرشدي الطالب:مدى فاعلية الممارسة 

دراسة تقويمية للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 

في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لوزارة المعارف 

 بمدينة الرياض. إشراف.د.فهد حمد المعلوث

 هـ34/11/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فواز حمدان فهيد العنزي 102
ادية والديموجرافية الخصائص االجتماعية واالقتص

لمرتادي المقاهي: دراسة استطالعية بمدينة الرياض. 

 إشراف د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ9/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نورة إبراهيم ناصر الصويان 108

أثر عمل الزوجات على مشاركتها في القرارات 

 األسرية:

دراسة مقارنة لعينة من الزوجات العامالت وغير 

 لعامالت في مدينة الرياض.ا

 إشراف أ.د.نجوى عبدالحليم حافظ.

 هـ19/14/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 إبراهيم هالل عقيل العنزي 109

اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو دور المرشد 

 الطالبي في حل مشاكلهم أو مشكالتهم االجتماعية:

 دراسة ميدانية مطبقة على طالب المرحلة الثانوية

 النهارية بمدينة الرياض.

 هـ10/1/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حسين محمد الحكمي 154
برنامج التشغيل الطالبي في جامعة الملك سعود، دراسة 

 تقويمية، إشراف أ.د.مختار إبراهيم عجوبة.
 هـ12/1/1011 ماجستير

علم 

 االجتماع

 نوف حسن المالكي 151

ي تحقيق مدى فاعلية منظمات رياض األطفال ف

 أهدافها:

 دراسة ميدانية في مدينة الرياض،

 إشراف أ.د.عبدالمحسن السيف

 هـ19/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 منيرة عبدالله السنبل 151

ممارسة الخدمة االجتماعية في مؤسسات رعاية 

 الفتيات:

دراسة ميدانية مطبقة على مؤسسة رعاية الفتيات 

 بالرياض.

 عجوبة. إشراف أ.د.مختار

 هـ12/11/1010 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 آمال محمد إبراهيم الهبدان 153

تدعيم المشاركة األسرية في المدرسة لرعاية األبناء 

 ذوي متالزمة دوان:

دراسة وصفية ألسر مدارس النهضة لمتالزمة دوان 

التابعة لجمعية النهضة النسائية الخيرية االجتماعية 

 بالرياض.

 د.الفاروق إبراهيم بسيوني.إشراف أ.

 هـ19/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 غازي رحيمي أحمد الجهني 150

اتجاهات المجتمع السعودي نحو السجناء المفرج 

 عنهم:

 دراسة تطبيقية، مدينة جدة.

المركز العربي  –إشراف أ.د.محمد أحمد عبدالهادي 

 تماعية.قسم العلوم االج –للدراسات األمنية والتدريب 

 هـ10/0/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

155 
 عبدالله عبدالرحمن الفيصل

 الباحث الرئيس
 المهور في المجتمع العربي السعودي:

 قسم الدراسات االجتماعية، مركز البحوث بكلية اآلداب.
 هـ104/1045 دراسة ميدانية

علم 

 االجتماع
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 هـ4111-4111

 بحث سري وليس للتداول.

 نصري هاني يحيى 152
ماجستير فلسفة الجامعة  –قد يغفل التاريخ أحياناً 

 اللبنانية، ماجستير فلسفة.
 م1920 ماجستير فلسفة

علم 

 االجتماع

 محمد صالح عبدالمجيد بسيوني 152

 التحديات االجتماعية لتخطيط التنمية:

دراسة مقارنة على نماذج من المجتمعات المحلية 

إشراف أ.د.أحمد  المخططة في بعض الدول األفريقية.

 جامعة األسكندرية. -أبوزيد

 م1922 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 محمد هاني أحمد عيسى 158
دراسات لبعض التغيرات االجتماعية للمهجرين 

الريفيين في حوض الفرات بالجمهورية العربية 

 جامعة القاهرة. -السورية

 م1922 دكتوراه
علم 

 االجتماع

159 Saeid Hamad Al-Hajri 

Job characteristics, Job Satisfaction, 

Work Related Values, Organizational 

Commitment, and Job Involvement 

Among Saudi Workers in the Private 

Sector. Iowa State University, U.S.A. 

Ph.D. 

1990 

Ph.D. 

1990 

علم 

 االجتماع

124 Hamad O. Al Oela 

A man Obstacles to Saudizatio in the 

Private Sector of the Saudi Arabian 

Labor Force. 

Michigan State University. U.S.A 

Ph.D 

1994 

Ph.D 

1994 

علم 

 االجتماع

121 
Mohammed Alotaibi 

Komaikh 

Internal Migration to Riyadh: Pattern, 

Kinship System Support and the 

Socioeconomic Achievements of 

Migrants. Michigan State University. 

U.S.A 

Ph.D 

1998 

Ph.D 

1998 

علم 

 االجتماع

121 Latifah A. Al-Abdulatief 

Health A wareness and Health care in 

the Saudi Family: a social study in The 

City of Riyadh. Hull University U.K. 

U.S.A 

Ph.D 

1984 

Ph.D 

1984 

علم 

 االجتماع

123 Ali A. Al-Sultan 
Calss Structure in Saudi Arabia 

Michigan State University. U.S.A 

Ph.D 

1988 

Ph.D 

1988 

علم 

 االجتماع

120 Saad Abdullah Sowayan 
Nabati Poetry: The Oral Poetry of 

Arabia University of California, 

Bekeley. U.S.A 

Ph.D 

1981 

Ph.D 

1981 

علم 

 االجتماع

125 
Osman Ibrahim El-

Husaaein 
Major Youth Proplems in the Sudan. 

University of Khartoum. Sudan 
M.A.1925 M.A.1925 

علم 

 االجتماع

122 Abdullah H. Alabadi 
Momadic Settlements in Saudi Arabia. 

A Socio-historical and Analytical Case 

Study. Michigan State University. U.S.A 

Ph.D 

1981 

Ph.D 

1981 

علم 

 االجتماع

122 Mohammed Al-Otaibi 

The Participation of Women in the 

Labour Force of Saudi Arabia. North 

Tecas State University. Venton Texas. 

U.S.A 

M.A1981 M.A1981 
علم 

 االجتماع

128 Abdullah Nasser Al-Omar 
Between Tradition and Modernity the 

Saudi Arabian Family in Transition. 

University of Wisconsin.. U.S.A 

M.A1980 M.A1980 
علم 

 االجتماع

129 Ibrahim M. Al-Obeidy 
The Incidence of Infant Mortalliy in a 

Sample of Households in Riyahd. 

Michigan State University.. U.S.A 

Ph.D 

1985 

Ph.D 

1985 

علم 

 االجتماع

 ظافر بداح القحطاني 124
أنماط القيادة وأثرها على الرضا الوظيفي: دراسة 

نة ميدانية تحليلية على مدارس الحرس الوطني بمدي

 الرياض

ماجستير 

هـ11/0/1011  

ماجستير 

هـ11/0/1011  

علم 

 االجتماع

121 
Latifah Abdulaziz Al-

Abdulatief 

The Dietary Habits and Health of 

Contemporary Saudi families: A 

Sociological Study in the/City of Riyadh. 

Supervisor Professor Alison James 

ph.D. University of Hull U.K. 

Ph.D 

1443 

Ph.D 

1443 

علم 

 االجتماع

هـ1011 ماجستيرأثر العمالة األجنبية على األدوار األسرية: دراسة ى طالبات البحث الميداني المستو 121 علم  
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لطيف. لطيفة العبدالالثالث. إشراف أ ات ميدانية على المنسوبات السعوديات بمركز الدراس 

479الجامعية للبنات ببيشة. الصفحات   

 االجتماع

123 
ى طالبات البحث الميداني المستو

لطيفالثالث. إشراف أ. لطيفة العبدال  

الة األجنبية على األدوار األسرية: دراسة أثر العم

ات ميدانية على المنسوبات السعوديات بمركز الدراس

144الجامعية للبنات ببيشة. الصفحات   

هـ1011 ماجستير  
علم 

 االجتماع

120 Khaled Alradihan 

Namadic Sedentrisation in Saudi 

Arabia, with reference to the Shararat 

Bedouin. Univ. of Wales, Swansea, 

Supervised by John R. Campbell. U.K 

Ph.D 

1441 

Ph.D 

1441 

علم 

 االجتماع

 مرضية محمد سعيد البرديسي 125
 مدى مالئمة تعليم الخدمة االجتماعية لممارستها في

 المجتمع العربي السعودي.

غدراسة تقويمية. إشراف: أ.د. سامي عبدالعزيز الدام  

م1441دكتوراه  م1441كتوراه د   
الخدمة 

 االجتماعية

 ريم سليمان آل الشيخ 122

خدمات الرعاية المنزلية لذوي الحاجات الخاصة على 

قوائم االنتظار.  دراسة استطالعية على المراكز 

والجمعيات المتخصصة برعاية ذوي الحاجات الخاصة 

 في منطقة الرياض. ماجستير خدمة اجتماعية.

 السيف. إشراف أ.د.عبدالمحسن فهد

هـ15/11/1011 ماجستير  
الخدمة 

 االجتماعية

 عبير علي سليمان آل الشيخ 122

مدى وعي األسرة بطبيعة الخدمات االجتماعية المقدمة 

للطفل التوحدي: دراسة استطالعية على مراكز التوحد 

في مدينتي الرياض وجدة. ماجستير خدمة اجتماعية.  

 إشراف أ.د. عبدالمحسن فهد السيف.

ستيرماج هـ15/11/1011   
علم 

 االجتماع

 محسن سرور الدلبحي 128

تأثير العمل بالدوريات األمنية على العالقات االجتماعية 

وااللتزامات األسرية: دراسة تطبيقية على منسوبي 

 الدوريات األمنية بمدينة الرياض. ماجستير اجتماع.

 إشراف أ.د.عثمان الحسن محمد نور.

هـ1/9/1011 ماجستير  
 علم

 االجتماع

 دالل محمد سعد الحربي 129

كفاءة األساليب المستحدثة لحل مشكلة التبول الالإرادي 

 لدى طالبات المرحلة االبتدائية في الرياض،

 إشراف د. سالم صديق نزار الصالح.

هـ15/11/1013 ماجستير  
علم 

 االجتماع

 حصة سليم الجهني 184

بية استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة الط

 وتحسين العالقات التعاونية للعاملين فيها.

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد فتوح حسين

هـ13/3/1013 ماجستير  
الخدمة 

 االجتماعية

 محمد الطريف سعد محمد أحمد 181

العمل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية 

 وعالقته بتنمية المسؤولية االجتماعية.

جامعة  -جستيرإشراف أ.د.أحمد فوزي الصاوي. ما

 حلوان.

 م1984 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ليلى عبدالعزيز الهاللي 181

دور وسائل اإلعالم العربية في تنشئة الطفل العربي 

 وتحليل مضمون بعض برامج األطفال التلفزيونية.

 إشراف أ.د. محمود علي عودة، جامعة عين شمس.

 م1999 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ن الموسىنورة سليما 183

 الفتاة السعودية وممارسة العمل التطوعي الدعوي:

دراسة وصفية على طالبات جامعة الملك سعود بمدينة 

 الرياض.

 إشراف أ.د. سليمان عبدالله الفضيل

 هـ11/11/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منال راشد المرزوقي 180

أثر المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على أسلوب 

ة لمتطلبات عالج مرضى السكري: دراسة االستجاب

اجتماعية تحليلية لعينة من المصابين في بعض 

 مستشفيات مدينة  الرياض.

 إشراف أ.د. نهى السيد حامد فهمي.

 هـ12/11/1011 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خالد صالح المرزوق 185

التخطيط إلشباع بعض احتياجات المسنين المتقاعدين 

 دية الترويحية:االجتماعية واالقتصا

دراسة ميدانية مطبقة على عينة من أعضاء مركز 

 األمير سلمان االجتماعي بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبدالمحسن السيف

 هـ3/1/1013 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 أحمد علي معيض الشمراني 182
العوامل المؤثرة في ممارسة الشباب لألنشطة 

 هية:الترويحية في الصاالت الترفي
 ماجستير ماجستير

علم 

 االجتماع
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 دراسة استطالعية بمدينة الرياض. ماجستير

 إشراف د. صالح رميح الرميح

 محمد ناصر إبراهيم الحبيب 182

 المصادر المؤثرة في اتجاهات الشباب الجامعي وقيمه:

 دراسة على عينة من الطالب السعوديين.

 إشراف د.محمد سليمان الوهيد

 هـ12/5/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مشبب سعيد طويفر القحطاني 188

 السلطة التقليدية في الصلح القبلي:

دراسة سوسيو أنثروبولوجية على قبيلة عبيدة بجنوب 

 المملكة العربية السعودية.  ماجستير

 إشراف أ.د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ1/0/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 انيعلي عبدالله محمد الحوش 189

الخصائص االجتماعية لضحايا جرائم العنف بمدينة 

 الرياض.

 يإشراف د.حميد خليل الشايج

 هـ12/5/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حصة عبدالله محمد الحمدان 194

خصائص ودوافع واتجاهات الفتيات السعوديات 

الملتحقات بالبرامج التدريبية اإلعدادية بمعهد اإلدارة 

 نسوي بمدينة الرياضالفرع ال –العامة 

 إشراف د. محمد عبدالله الفوزان

 ماجستير ماجستير
علم 

 االجتماع

 حياة عبدالعزيز عبدالرحمن العثمان 191

العوامل الذاتية واالجتماعية المؤثرة في انحراف 

 الفتيات:

دراسة وصفية تحليلية مطبقة على نزيالت مؤسسة 

 -رعاية الفتيات بالرياض

 لقعيبإشراف د. سعد مسفر ا

 هـ11/11/1013 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 باجد بن رافع زايد العضياني 191

 العوامل االجتماعية المؤثرة في اتخاذ القرار:

دراسة استطالعية وصفية تفسيرية على المديرين 

 بوزارة المعارف بمدينة الرياض.

 إشراف د. صالح بن رميح الرميح

 هـ15/1/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع

193 
طالل ناصر عبدالرحمن يحيى 

 األسمري

مدى مالئمة أدوار الممارسة المهنية للخدمة 

 االجتماعية في إشباع احتياجات المسنين:

دراسة ميدانية بمركز األمير سلمان االجتماعي بمدينة 

 الرياض. ماجستير

 السيف فهد عبدالمحسن إشراف أ.د.

 هـ15/11/1010 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 خالد ظافر سعيد الهاجري 190

العالقة بين الوالء التنظيمي وبعض العوامل االجتماعية 

 والتنظيمية:

دراسة تطبيقية على موظفي الخطوط العربية السعودية 

 بمدينة الرياض

 إشراف د. عبيد بن عبدالله العمري

 هـ12/11/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 النا حسن بن سعيد 195

ساليب الممارسة المهنية مع بعض مدى االتساق بين أ

المشكالت المدرسية: دراسة ميدانية مطبقة على 

األخصائيات في مدارس المرحلة المتوسطة في مدينة 

 الرياض.

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدافع

 هـ2/1/1010 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 منيفه سمير سليم الحربي 192
ة اجتماعية على التنشئة األسرية للموهوبات: دراس

 عينة من أمهات الموهوبات والعاديات بمدينة الرياض.

 إشراف د. صالح بن رميح الرميح

 هـ19/14/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نوال عبدالله الحربي 192

 الرضاء الوظيفي لدى معلمات المرحلة الثانوية:

دراسة مقارنة لعينة من معلمات التعليم الحكومي 

 الرياض..واألهلي بمدينة 

 يرغإشراف أ.د. صالح بن محمد الص

 هـ12/1/1010 هـ12/1/1010
علم 

 االجتماع

 هناء محمد محمد الثقبة 198

 التحضر وأثره في تغير بناء األسرة السعودية:

دراسة وصفية تحليلية لعينة من األسر في مدينة 

 الرياض.

 إشراف د. حميد خليل الشايجي

 هـ11/1/1010 ماجستير
علم 

 اعاالجتم

 هيا سعد الشبيب 199

محددات االتجاهات البيئية لدى طالبات جامعة الملك 

 سعود:

 دراسة ميدانية في علم االجتماع البيئي.

 إشراف أ.د. صالح بن محمد الصغير

 هـ18/1/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع
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 ابتسام عبدالقادر استنبولي 144

واقع البطالة بين المراجعين والمراجعات لمكاتب 

لتوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية في الرياض ا

 وحدة الدمام: األسباب وسبل العالج.

 دكتوراه

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدامغ

 دكتوراه دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 ذويب مثيب العتيبي 141

 الهجرة من  الريف إلى المراكز الحضرية:

ماعي بمدينة دراسة في الدوافع واآلثار والتكييف االجت

 الرياض.

 إشراف أ.د. عثمان الحسن محمد نور

 هـ12/11/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع

 محمد بن سعود العريفي 141

العالقة بين الوعي االجتماعي والحد من انتشار العقاقير 

 المخدرة:

دراسة ميدانية على العاملين بالخطوط الجوية العربية 

 بالرياض.السعودية وطلبة جامعة الملك سعود 

 إشراف أ.د. الفاروق البسيوني

 هـ1012 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 الجوهرة سعود عبدالعزيز آل سعود 143

قضايا سياسات توظيف المرأة السعودية وإمكانات 

 الحلول.

دراسة للوضع الوظيفي للمرأة في القطاعين العام 

 والخاص.

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد فتوح حسين

 هـ1013 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 فايز الحميدي العنزي 140

قياس فعاليات برامج كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

المجتمع بجامعة الملك سعود في تلبية احتياجات 

 المجتمع:

دراسة ميدانية مطبقة في كلية الدراسات التطبيقية التابعة 

 لجامعة الملك سعود.

 إشراف د. عبيد عبدالله العمري

 هـ3/1/1010 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خلود عبدالله الخالد 145

اتجاهات طالبات كلية اآلداب بجامعة الملك سعود نحو 

 االنترنت.

 دراسة ميدانية على عينة من طالبات كلية اآلداب.

 رابي.عإشراف أ.د. عبدالقادر عبدالله 

 هـ10/1/1015 هـ10/1/1015
علم 

 االجتماع

 نورة شارع ختالن العتيبي 142

دور األسرة في تنشئة األبناء على قيم التنمية 

 والتحديث:

دراسة اجتماعية لعينة من اآلباء واألمهات في مدينة 

 الرياض.

 عرابي عبدالله إشراف أ.د. عبدالقادر

 هـ1/3/1015 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 وليد عبدالعزيز سعد الخراشي 142
 ماعية:دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجت

دراسة ميدانية على عينة مختارة من طالب جامعة 

 الملك سعود بالرياض.

 هـ11/1/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 محمد إبراهيم عنتر حسن 148

 دور الوحدات المحلية القروية في التنمية الريفية:

دراسة ميدانية في محافظة الغربية. ماجستير في العلوم 

اعي كلية الزراعة بكفر الزراعية قسم االقتصاد الزر

 جامعة طنطا -الشيخ

 ماجستير
جمهورية  1989

 مصر العربية

علم 

 االجتماع

 منال محمد نصار الشريعان 149

المتغيرات المجتمعية التي تؤثر على الجيرة ودور 

 الخدمة االجتماعية

 في زيادة فاعليتها.

 إشراف أ.د.سعد مسفر القعيب

 هـ3/11/1010 ماجستير
الخدمة 

 ماعيةاالجت

 خوله عبدالله السبتي العبدالكريم 114

 النفسية والدراسية: -مشكالت المراهقات االجتماعية

دراسة على عينة من الطالبات السعوديات في المرحلة 

 المتوسطة في المدارس الحكومية في مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبدالعزيز عبدالله مختار

 هـ8/3/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عزيزة عبدالله النعيم 111

 الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية:

دراسة اجتماعية لبعض األحياء الشعبية الداخلية في 

 مدينة  الرياض.

إشراف أ.د. عثمان الحسن محمد نور ود. صالح رميح 

 الرميح

 هـ11/5/115 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 راضي دخيل الله المطيري 111

 ديين إلى الخدمة االجتماعية:نظرة األطباء السعو

دراسة مطبقة في المستشفيات الحكومية بمدينة 

 الرياض

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد فتوح حسن

 هـ13/9/1015 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية
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 وفاء عبدالرحمن عبدالله الخميس 113
 دور الخدمة االجتماعية في رعاية الطفولة:

 مدينة جدة.دراسة مقارنة مطبقة في مدينة الرياض و

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد فتوح حسن

 هـ14/11/1015 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 زهرة علوي هشام الخضاب 110

 القنوات الفضائية وبعض القيم االجتماعية:

دراسة وصفية مطبقة على طالبات المرحلة الثانوية 

بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربة 

 السعودية.

 شراف د. آمال عبدالرحيمإ

 هـ0/3/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 جنان فهد عبدالرحمن العبدالقادر 115

اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو دور المرشد 

 الطالبي المهني.

دراسة ميدانية مطبقة على المدارس الحكومية للبنين 

 بمدينة الرياض.

 إشراف د. فهد محمد المغلوث

 هـ8/3/1012 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 حنان مبيريك الحربي 112
الخدمة االجتماعية والتعامل مع الضغوط االجتماعية 

 التي تعاني منها أمهات األطفال المعاقين عقلياً.

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد فتوح حسين

 هـ1/5/1012 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 حنان عبيد المسعود 112
في رعاية وتأهيل الفئات  دور الخدمة االجتماعية

 المحرومة من األسر الطبيعية بمنطقة الرياض.

 إشراف. سالم صديق بدر

 هـ18/11/1015 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سعود علي تركي المالكي 118
 خصائص مشكلة البطالة في المراكز الحضرية:

 دراسة تطبيقية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عثمان الحسن محمد نور

 هـ12/0/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حليمة عبده حسين إبراهيم معاف 119

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية مع الطالبات ذوات 

 المشكالت االجتماعية:

 دراسة تطبيقية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبدالله سعد الجاسر

 هـ3/1/1011 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ضي شليويح العنزيمو 114

أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على 

 مشاركة المرأة السعودية في األعمال التطوعية:

دراسة مطبقة على عينة من المتطوعات في الجمعيات 

 الخيرية في مدينة الرياض.

 إشراف د. حميد خليل الشايجي

 هـ15/2/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 دلسعود صالح المب 111

اإلعياء المهني لألخصائي المهني في المؤسسات 

 األولية والثانوية:

 دراسة مقارنة بين المؤسستين.

 إشراف أ.د. مدحت فؤاد

 هـ18/0/1010 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 محمد محسن يحيى شحات 111

اتجاهات أهالي مجتمعات المحلية نحو المحميات 

 ة بها:الطبيعية والمشاكل االجتماعية المرتبط

 دراسة تطبيقية على محميتي الوعول وجزر فرسان.

 إشراف د.صالح محمد الصغير

 هـ2/5/1013 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مجيدة محمد الناجم 113

أثر معاملة الوالدين على أداء الوظائف االجتماعية عند 

طالبات المرحلة المتوسطة من منظور الخدمة 

عينة من  االجتماعية: دراسة وصفية مطبقة على

 طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدافع

 هـ11/14/1013 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 هيا عبدالله العشيوي 110

مدى االتساق بين األخصائيين االجتماعيين في ممارسة 

بعض أخالقيات ومبادئ مهنة الخدمة االجتماعية تجاه 

 العمالء:

ميدانية مطبقة على عينة من األخصائيين دراسة 

االجتماعيين في المؤسسات الحكومية في مدينة 

 الرياض.

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدافع.

 هـ19/11/1012 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سنا محسن العتيبي 115

 الوعي البيئي بمخاطر التلوث داخل السكن :

من السيدات  دراسة وصفية تحليلية اجتماعية لعينة

 داخل مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. حاتم عبدالمنعم أحمد عبداللطيف

 هـ8/11/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 أسماء بنت قريان عاصم الرويلي 112
العوامل االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بأنماط 

 الزواج:

دراسة ميدانية على طالبات جامعة الملك سعود في 

 هـ15/11/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع
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 مدينة الرياض.

 اف أ.د. إبراهيم محمد العبيديإشر

 قسم الدراسات االجتماعية 112
تقويم برنامج ماجستير اآلداب في علم االجتماع 

كلية  -والخدمة االجتماعية بقسم الدراسات االجتماعية

 اآلداب.

 - هـ1010-1013 هـ1013-1010

 موضي مصطفى الشمري 118

االجتماعي للمراهقات في المجتمع مشكلة التكيف 

 العربي السعودي:

دراسة ميدانية على طالبات المرحلة الثانوية في مدينة 

 الرياض.

 إشراف أ.د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ8/1/1018 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 محمد عبدالرحمن الفارس 119
 الخصائص والحاجات االجتماعية لمستخدمي االنترنت:

 ية على المستخدمين السعوديين لالنترنت.دراسة تطبيق

 إشراف أ.د. عبيد عبدالله العمري

 هـ8/1/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نوف إبراهيم آل الشيخ 134

اتجاهات الشباب السعودي نحو أثر ثقافة العولمة على 

القيم المحلية: دراسة تطبيقية لعينة من طلبة وطالبات 

 بعض الجامعات السعودية.

 أ.د. سلوى عبدالمجيد الخطيبإشراف 

 هـ8/0/1018 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 خلود عبدالله المالكي 131
الخصائص االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بوعي 

المرأة السعودية بمرض سرطان الثدي.  إشراف أ.د. 

 إبراهيم محمد العبيدي

 هـ11/0/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 غزيل معدي ناصر البقمي 131

العوامل المؤدية إلى العنف المدرسي عند طالبات 

المرحلة الثانوية: دراسة وصفية مطبقة على عينة من 

 طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

 إشراف: حميد الشامي

 هـ18/0/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

 بنيه محمد سعود الروشيد 133
ظروف التغيرات االجتماعية والنفسية لألطفال ذوي ال

 الخاصة وارتباط ذلك بتكيفهم االجتماعي.

 إشراف أ.د. سعود ضحيان الضحيان

 هـ9/5/1018 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 فاطمة حسن الشهري 130

المشكالت االجتماعية واالقتصادية ألسر المصابين 

بأمراض الدم الوراثية: دراسة استطالعية ببعض 

 .المستشفيات الحكومية في مدينة الهفوف

 إشراف أ.د. إبراهيم محمد العبيدي

 هـ13/5/1018 ماجستير
علم 

 االجتماع

135 

( 1طالبات التدريب الميداني رقم )

 (1ورقم )

 هـ1012/1018الفصل الدراسي 

 بعض العوامل المؤدية إلى تمرد األبناء على الوالدين:

دراسة استطالعية وصفية على أسر طالبات جامعة 

الدراسات الجامعية للبنات الملك سعود       )مركز 

 بعليشة(

 إشراف د.لطيفة العبداللطيف، أسماء السرحان.

1012- 

 هـ1018
 هـ1018 -1012

علم 

 االجتماع

 فوزية عايض العتيبي 132

 المشكالت االجتماعية للطالبات الموهوبات:

دراسة ميدانية لعينة من الطالبات الموهوبات بشرق 

 مدينة الرياض.

 بدالحميد الخطيبإشراف أ.د. سلوى ع

 هـ1018-1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 صالحة صافي الشمراني 132

 السمات الشخصية للشابة السعودية:

دراسة استطالعية )حول المتوفر والهام من السمات 

 الشخصية(

 مطبقة على عينة من طالبات جامعة الملك سعود.

 إشراف د.محمد سليمان الوهيد

 هـ12/3/1018 ماجستير
علم 

 الجتماعا

 عماد حماد العنزي 138

فصول محو األمية وتعليم الكبار في تنمية المجتمع 

 المحلي: اإلسهامات والصعوبات :

 دراسة مطبقة في مدينة الرياض.

 إشراف د. علي سيد علي مسلم

 هـ15/5/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 حماد بخيت الدوسري 139

ام وكيفية بعض المشكالت التي تواجه أسر األيت

مواجهتها من منظور الخدمة االجتماعية: دراسة 

 إشراف.

 د. جبرين بن علي الجبرين

 هـ1/2/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 آمنة محمد الرشيدي 104
الحاجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين العاملين 

في المجال الطبي: دراسة ميدانية بالمستشفيات 

 لرياض.الحكومية في مدينة ا

 هـ1/2/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 علوية ناصر العلي 101
 معوقات سعودة المدارس النسائية األهلية:

دراسة اجتماعية على عينة من المعلمات السعوديات 
 هـ14/5/1018 ستيرماج

علم 

 االجتماع
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والمديرات والمشرفات على التوظيف في المدارس 

 النسائية األهلية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د.صالح رميح الرميح

 منيرة متعب سلطان التعيبي 101

الوظيفة المهنية للخدمة االجتماعية في التعامل مع 

احتياجات مشكالت المراهقات لطالبات المرحلة الثانوية 

 بمدينتي جدة والرياض.

 إشراف أ.د. عبدالمحسن فهد السيف

 هـ19/8/1018 هـ19/8/1018
الخدمة 

 االجتماعية

 نجاة عبدالرحمن الخضير 103

الخدمات المقدمة لمواجهة المشكالت االجتماعية 

للكفيفات وإسهامات الخدمة االجتماعية: دراسة ميدانية 

 مطبقة بمعهد النور بمدينة الرياض.

 إشراف د.علي سعد المسلم

 هـ19/9/1018 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 أروى عبيد حمود الرشيد 100
دمات القسم النسائي بمركز األمير دراسة تقويمية لخ

 سلمان االجتماعي في مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبدالمحسن فهد السيف

 ماجستير ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 النا حسن سعد بن سعيد 105

فقر األطفال: سماته وخصائصه ومدى تطبيق بنود 

اتفاقية حقوق الطفل: دراسة ميدانية على عينة من 

 رة في منطقة الرياض.األسر الفقي

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ1/11/1018 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف 102

التغير في الغذاء والعادات الغذائية وأثره على صحة 

األسرة السعودية: دراسة اجتماعية وصفية تحليلية في 

كتوراه من . ترجمة رسالة الد4114-مدينة الرياض

 -هـ4111جامعة هل ببريطانيا 

 طبعت بمطابع جامعة الملك سعود.

 هـ ـ1018

 توراهكترجمة د
 م1442هـ ـ 1018

علم 

 االجتماع

 شمسة تركي خليل المهيد 102

بعض المشكالت األسرية واالجتماعية المرتبطة بمرحلة 

التقاعد للمرأة السعودية وطرق مواجهتها من منظور 

 ية:الخدمة االجتماع

 دراسة على عينة من المتقاعدات في مدينة الرياض.

 إشراف د. جبرين بن علي الجبرين

 هـ15/3/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالرحمن عبدالعزيز النفيسة 108

اتجاهات الشباب نحو تعاطي المخدرات وعوامل 

 تكوينها:

دراسة تطبيقية على طالب المرحلة الثانوية والمتوسطة 

 ظة المجمعة.بمحاف

 إشراف د. حميد بن خليل الشايجي

 هـ12/0/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خلود بنت نادر سالم الكلباني 109

االحتياجات االجتماعية األساسية لطالبات المرحلة 

المتوسطة وكيفية إشباعها من منظور الخدمة 

 االجتماعية:

دراسة ميدانية مطبقة على عينة من مدارس شرق 

 الرياض.

 إشراف د. محمد محمد سعيد حسن

 هـ5/2/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 مشاعل محمد سليمان الثاقب 154

العوامل االجتماعية المؤثرة على عالقة الفتاة المراهقة 

 بوالدتها:

دراسة وصفية تحليلية مطبقة على عينة من طالبات 

 المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض.

 ت عبدالحميد الخطيبإشراف أ.د. سلوى بن

 هـ13/5/1019 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نورة بنت مفلح الرويلي 151

 العوامل المؤثرة لوعي الشابة السعودية بحقوقها:

دراسة استطالعية على عينة من طالبات جامعة الملك 

 سعود في مدينة الرياض.

 إشراف د. محمد بن سليمان الوهيد

 هـ34/5/1019 ماجستير
علم 

 عاالجتما

 عبدالرحمن النفسية 151
اتجاهات الشباب نحو تعاطي المخدرات وعوامل 

 تكوينها.
  

علم 

 االجتماع

 فوزية ياسين قعيد عواد خضر 153
 بعض العوامل الدافعة النتحار اإلناث في مدينة الرياض.

 إشراف د. حميدي خليل الشايجي
 هـ10/2/1019 ماجستير

علم 
 االجتماع

 سبيعينوال منيف مذكر ال 150

استعانة المرأة العاملة في قطاع التعليم بالعمالة 
المنزلية : األسباب والمشكالت والحلول:  دراسة 

 استطالعية. ماجستير
 إشراف د. علي سيد علي مسلم

 هـ1/2/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 آمال بنت عبدالله الفريح 155
التكيف الشخصي واالجتماعي واألسري واالقتصادي 

مرأة السعودية المطلقة:   دراسة تطبيقية في مدينة لل
 الرياض.

 هـ0/1/1012 دكتوراه
علم 

 االجتماع
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 إشراف أ.د. إبراهيم بن محمد العبيدي

 دور الخدمة االجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص. خالد عبدالله الطياش 152
 إشراف أ.د. عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ5/3/1015 ماجستير
الخدمة 

 جتماعيةاال

 منى حمد عقاب الشمري 152

دور الخدمة االجتماعية في دمج الطالبات المعاقات 
ذهنياً بمجتمعهن المحلي: دراسة ميدانية مطبقة في 

 معهد التربية الفكرية للبنات في مدينة الدمام.
 إشراف أ.د. محمد بن محمد سعيد محسن

 هـ2/2/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ت ناصر محمد القحطانينوره بن 158

أثر ضغوط البيئة االجتماعية الفيزيقية على أداء المرأة 
 السعودية العاملة ألدوارها االجتماعية:

دراسة على معلمات المرحلة االبتدائية بشرق مدينة 
 الرياض.

 إشراف د. حاتم عبدالمنعم أحمد

 هـ14/1/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 دوسريراشد بن فضل بن عمار ال 159

بعض عوامل االستقرار الوظيفي لدى العامل السعودي 
في القطاع الخاص: دراسة ميدانية مطبقة في مدينة 

 الرياض.
 إشراف أ.د. عبيد بن عبدالله العمري.

 هـ14/5/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 موضي مطنى الشمري 124

مشكالت التكيف االجتماعي للمراهقات في المجتمع 
: دراسة ميدانية مطبقة على طالبات العربي السعودي

 المرحلة الثانوية في مدينة الرياض.
 إشراف أ.د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ15/11/1012 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 جفين بن علي اليافي 121

الضغوط األسرية والوظيفية وعالقاتها بمستوى 
 الطموح:

دراسة مطبقة على الشباب السعودي العامل في البنوك 
 السعودية في مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبيد بن عبدالله العمري

 هـ10/3/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سلمى عبدالله الشويمي 121

سلوك تحدي السلطة المدرسية ودور الخدمة 
 االجتماعية في تعديله:

دراسة وصفية مطبقة على طالب المرحلة الثانوية 
 بمحافظة شقراء.

 سفر العقيبإشراف أ.د.سعد بن م

 هـ15/1/1012 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ميسون علي الفايز 123

ظاهرة اإلساءة الموجهة للمرأة: نحو إطار تصوري 
 مقترح لدور الخدمة االجتماعية في مواجهتها:

 دراسة استطالعية بمدينة الرياض.
 إشراف أ.د. سامي بن عبدالعزيز الدامغ

 هـ12/0/1012 دكتوراه
الخدمة 

 ةاالجتماعي

 هبة راشد الراشد 120
بعض العوامل االجتماعية المؤدية إلى ارتكاب النساء 

 للجرائم األخالقية.
 إشراف د.حميد الشايجي

 ماجستير ماجستير
علم 

 االجتماع

 منى رافع العمري 125
 حاجات المرأة الفقيرة للرعاية االجتماعية:
 دراسة مطبقة على أحياء جنوب الرياض.

 اء حسين زيتونإشراف أ.د. أحمد وف
 هـ11/11/1019 ماجستير

علم 

 االجتماع

 علي بن صالح محمد المقيطيب 122

ممارسة المرشدين الطالبيين في المدارس االبتدائية 
الحكومية بمدينة الرياض لمواجهة ظاهرة اإليذاء 
الجسدي الواقع من المعلمين على الطالب داخل 

 المدارس:
بتدائية دراسة وصفية مطبقة على المدارس اال

 الحكومية بمدينة الرياض
 إشراف أ.د. أحمد وفاء بن حسين زيتون

 هـ19/11/1019 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 محمد مطلق حماد أبا الروس 122
جرائم االنترنت في مدينة الرياض األسباب واآلثار 

 وسبل الواجهة
 إشراف د. عبدالله بن محمد الفوزان

 هـ15/1/1034 ماجستير
علم 

 تماعاالج

 ياسر دخيل الله مارق العتيبي 128

مشكالت التنسيق بين الوحدات العاملة في مدينة الملك 
فهد الطبية بالرياض ودور األخصائي االجتماعي الطبي 

 في التعامل معها:
دراسة ميدانية مطبقة في مدينة الملك فهد الطبية 

 بالرياض.
 إشراف د.محمد محمد سعيد محسن

 هـ10/0/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالله محمد عبدالله العباد 129

دور مقترح لمهنة الخدمة االجتماعية في مساعدة 
المرشد الطالبي في التخفيف من المشكالت االجتماعية 

 لطالب المرحلة الثانوية.
 إشراف د. علي سيد علي مسلم

 هـ12/5/1449 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 حبيب آمنة رافع مروان آل 124

بعض المشكالت التي تعاني منها أسر السجناء ودور 
 الخدمة االجتماعية في مواجهتها:

دراسة ميدانية مطبقة على أسر السجناء لدى الجمعية 
الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في 

 مدينة الرياض.

 هـ19/0/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية
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 إشراف د. جبرين علي الجبرين

 مصبوبة سعد الديهمان 121

المساهمة المهنية للخدمة االجتماعية في إصالح ذات 
البين بمحكمة الضمان واألنكحة من وجهة نظر 

 المختصين األكاديميين:
دراسة ميدانية مطبقة على المختصين في الخدمة 
 االجتماعية في الجامعات السعودية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. سعد مسفر القعيب

 هـ19/5/1034 ستيرماج
الخدمة 

 االجتماعية

 علي بن أحمد الغامدي 121

دور مهنة الخدمة االجتماعية مع اللجنة الوطنية في 

رعاية أسر السجناء: دراسة مطبقة على األسر 

المسجلة لدى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج 

 عنهم وأسرهم.

 إشراف د. جبرين بن علي الجبرين

 هـ10/2/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 وداد عبدالرحمن علي القرني 123

 المنازعات الزوجية أسبابها وأساليب تسويتها:

دراسة على عينة من السعوديات المتزوجات العامالت 

 في مدينة الرياض.

 إشراف أ.د.حسن محمد حسن

 هـ19/5/1034 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالمجيد علي عامر الهاللي 120

الطالب في المدارس: حجمه، أنواعه، أسبابه، إيذاء 

 وأثره في التحصيل الدراسي:

دراسة استطالعية في مدارس المرحلة المتوسطة 

 بمحافظة النماص.

 إشراف د. خالد عمر الرديعان

 هـ11/2/1034 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حصة سليم فرحان الجهني 125
زيع مدى االختالف بين الذكور واإلناث في مجاالت تو

 خدمات الرعاية االجتماعية في المجتمع السعودي.

 إشراف أ.د.أحمد وفاء زيتون

 هـ11/2/1034 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

122 
 حمد صالح اليامي

Hamad Sale Al-yami 

دراسة مجموعة عرقية: السكان اليمنيون في الطرف 

 الجنوبي من  ابرتورن ميشجان.

A study of an ethnic group:  southern 

end Dearburn Michigan  Master M.A. 

Michigan state university East Lansing , 

Michigan U.S.A. 

 م1980 ماجستير
علم 

 االجتماع

 .C.Dمريم مفرح الشمري مع  122

المعوقات التي تواجه المتقدمين لالستفادة من القروض 

الصغيرة والدور المقترح للخدمة االجتماعية في الحد 

 منها:

دراسة وصفية ميدانية بصندوقي عبداللطيف جميل 

 والمئوية في مدنية الرياض.

 إشراف أ.د. عبدالله سعد الجاسر.

 هـ11/2/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 وفاء عبدالعزيز المسلط 128

مدى كفاية الخدمات الصحية واالجتماعية والنفسية 

 المقدمة لألطفال

 المصابين بمرض السكر:

اسة مطبقة على عينة من المستشفيات والمدارس در

 الحكومية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. سامي عبدالعزيز الدامغ.

 هـ34/2/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سلطان بن درويش محمد العيافي 129
 البناء غير الرسمي وعالقته باألداء المهني للموظف:

 دراسة على عينة من موظفي مجلس الشورى.

 إشراف د.خالد عمر الرديعان

 م1449-1034 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خالد ناصر سلطان سفران 184

اتجاهات المعلمين نحو بعض القضايا االجتماعية 

 الوطنية:

دراسة استطالعية مطبقة على عينة من المعلمين في 

 المدارس الثانوية بمدينة الرياض.

 إشراف أ.د. سليمان عبدالله العقيل

 هـ18/2/1034 رماجستي
علم 

 االجتماع

 فوزية مرشد الدليمي 181

 التحديث والعالقات الزوجية في مدينة الخرج:

دراسة مطبقة على عينة من المعلمات حول تأثير 

 التكنولوجيا على العالقات الزوجية.

 إشراف أ.د. سليمان بن عبدالله العقيل

 هـ15/2/1034 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مد العصيمي المحررعبدالمحسن أح 181
ليلة  العولمة في عالم متغير. عرابي، جلبي، السيد، أبو

 وآخرون.

 الرياض. -دار قرطبة للنشر والتوزيع

 كتاب م1414-1031 كتاب

 نوف منيف السبيعي 183
واقع برامج ومشروعات األسر المنتجة في المجتمع 

 السعودي:
 هـ3/1/1031 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية
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دراسة مطبقة على جمعية النهضة الخيرية وصندوق 

اللطيف جميل لخدمة المجتمع كمؤسسة أهلية في عبد

 مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. سعد بن مسفر القعيب

 فوزية  عليان الحربي 180

آراء السجينات والسجناء نحو البدائل االجتماعية 

للعقوبات السالبة للحرية: دراسة ميدانية مطبقة في 

 مدينة الرياض.

 إشراف أ.د.سامي بن عبدالعزيز الدافع

 هـ1/3/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ناصر سلمان سعيد العسيري 185

اثر بعض المخدرات التنظيمية والخصائص الديمغرافية 

في األداء الوظيفي لرجال الدفاع المدني : دراسة من 

 منظور علم االجتماع التنظيم .

 جامعة اإلمام –دان إشراف : سعد بن عبدالعزيز السع

 هـ18/2/1034 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 اميرة سحيلي المطيري 182
مدى فاعلية برنامج وقاية األطفال من العنف واإليذاء 

 في مدينة الرياض األمهاتفي زيادة وعي 

 إشراف : سامي عبدالعزيز الدامغ

 12/3/1034 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 غزل هجيل الحربي 182

ركة النسائية في برنامج المرأة في مؤسسات المشا

التنمية المحلية : دراسة ميدانية بمركز التنمية 

 االجتماعية بالدرعية

 إشراف : احمد وفاء زيتون

 هـ10/1/1034 ماجستير
علم 

 االجتماع

 د.لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف 188

بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلة 

غيب عنها زوجها : دراسة اجتماعية والمهجورة والمت

وصفية تحليلية مطلقة في مدينة الرياض طبقته جامعة 

مركز الدراسات الجامعية للبنات مركز  –الملك سعود 

 البحوث

 1449كتاب
 هـ1034

1449 

علم 

 االجتماع

 هند الحميدي الحربي 189

 األسرةاثر االستخدام المفرط لالنترنت على وظائف 

عية : دراسة مطبقة على عينة من وعالقتها االجتما

 السعوديات المتزوجات العامالت في مدينة الرياض

 إشراف : د. حسن محمد حسن

 هـ12/1/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فاطمة بنت عبده 194

التأثيرات السلبية لبرامج الرسوم المتحركة على سلوك 

الطفل من وجهة نظر األمهات : دراسة ميدانية وصفية 

ة مطلقة على عينة من األمهات في جازان / تحليلي

 إشراف : د. محمد العتيبي

 هـ12/1/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خلود حسن العبدالكريم 191
االجتماعي  مدى إدراك المسترشدين للفرق بين مفاهيم 

 واإلرشاد النفسي ومسؤوليات الممارسين

 إشراف : د. محمد محمد سعيد

 هـ3/3/1031 ماجستير
مة الخد

 االجتماعية

 بشير علي راجي الشمري 191
مكافحة التسول  أداءدور الخدمة االجتماعية في تحسين 

 في مدينة الرياض

 إشراف : د. عصام عبدالرازق فتح الباب علي

 هـ10/5/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سعود سعد السبيعي 193

 عالقة بعض العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بنزل

المؤسسات اإلصالحية لظاهرة العودة إلى الجريمة : 

 دراسة مطبقة على نزالء شعبة السجناء بالدمام

 إشراف : د. سعود الضحيان

 هـ19/5/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 هزاع سعج هزاع الشمري 190
الثقافة المادية للبدو والرعاة في عسير : دراسة 

إشراف / د. مختار اثنواروكولوجية من قسم اإلرشاد  

 امين

 هـ11/11/1010 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 هدى يوسف جاسم البراهيم 195
اثر التلفاز في تحفيز سلوكيات العنف لدى األطفال في 

 مرحلة الطفولة المبكرة / إشراف : د. سعود الضحيان
 هـ9/5/1031 ماجستير

الخدمة 

 االجتماعية

 هباء على طه المزيد 192
بسرطان  المرأةية وعالقتها بإصابة الضغوط الحيات

 الثدي

 إشراف : د. سعود الضحيان

 هـ12/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 صالحة دحيم شبيب الدوسري 192

تأثير القنوات الفضائية على ثقافة الشابات السعوديات 

: دراسة معاينة على عينة من الشابات السعوديات في 

 مدينتي الرياض ووادي الدواسر

 إشراف : د. حسن محمد حسن

 هـ12/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فهد محمد الوسري 198

وعي ذوي اإلعاقة الحركية بالخدمات المتاحة لهم 

وإسهامات الخدمة االجتماعية في التنمية : دراسة 

الحكومية والخيرية بمدينة  المؤسساتميدانية لبعض 

 الرياض

 هـ11/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية
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 إشراف : د. علي سعيد مسلم

 نورة ضاهر العنزي 199
العمل الفريقي بالمستشفى ودور األخصائي االجتماعي 

الطبي : دراسة مطبقة على مدينة الملك عبدالعزيز 

 الطبية بالرياض

 هـ12/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 فخرية ناصر القحطاني 344
سعودي : العنف ضد المرأة من وجهة نظر الرجل ال

 دراسة اجتماعية في مدينة الرياض

 إشراف : أ.د. سلوى عبالحميد الخطيب

 هـ11/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 وائل بن موسى الموسى 341

الواردة في  المرأةالسعوديات نحو حقوق  اتجاهات

التميز ضد المرأة :  أشغالاتفاقيات القضاء على جميع 

بمدينة  الحكومياع دراسة على بعض العامالت في القط

 الرياض

 إشراف :د. خالد عمر الرديعان

 هـ12/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 إبراهيم العباد أسماء 341

اتجاهات المرأة السعودية العاملة نحو زواج المسيار : 

دراسة استطالعية لعينة من النساء العامالت في القطاع 

 الصحي والتعليمي بمدينة الرياض

 ين بن علي الجبرينإشراف:د. جبر

 هـ13/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عادل عبدالله الشعالن 343

ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال دمج ذوي 

االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام بمدينة 

 الرياض

 إشراف:د.عصام عبدالرازق فتح الباب علي

 هـ11/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 روضة محمد الخلف 340

في  اإلنسانتدريس مبادئ حقوق  إلىمدى الحاجة 

مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية من 

: دراسة  األمور وأولياءنظر المعلمين والمعلمات  وجه

ميدانية مطبقة على معلمين ومعلمات مراحل التعليم 

 بمدينة الرياض أمورهم وأولياءالعام 

 امي بن عبدالعزيز الدامغإشراف: ا.د.س

 هـ1/11/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبده البراق آمنة 345

حاجات البالغين من مجهولي النسب بعد خروجهم من 

ودور الخدمة االجتماعية في  اإليوائيةالمؤسسات 

: دراسة استطالعية وصفية على المؤسسة  إشباعها

 بمنطقة الرياض األيتامالخيرية لرعاية 

 شراف: د. محمد محمد سعيد محسنإ

 هـ3/11/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 منيرة سعد عيد العتيبي 342

اتجاهات الطالبات نحو ادوار هيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر في تحقيق الضبط االجتماعي : 

دراسة مطبقة على طالبات جامعة الملك سعود بمدينة 

 الرياض

 ن خليل الشايجيإشراف : د. حميد ب

 هـ18/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حمد العكرشالجوهرة  342
 بالمجتمع السعودي معوقات العمل التطوعي

 سعود بن ضحيان الضحيانإشراف : أ.د.
 هـ1019 دكتوراه

الخدمة 

 االجتماعية

 يلهبمشاري عبدالرحمن الس 348

معايير اختيار الزوجة لدى الشباب السعودي : دراسة 

ى الشباب الذكور للمستفيدين من مشروع ابن باز عل

 الخيري لمساعدة الشباب على الزواج

 إشراف : د. عبدالله الفوزان

 هـ12/11/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 علي عامر محمد الشهري 349
المسؤلية االجتماعية تجاه المجتمع : دراسة مبدئية 

 مطبقة على مؤسسة الوقف في المجتمع السعودي .

 شراف : أ.د. سليمان عبدالله العقيلإ

 هـ15/1/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 بسمة عبدالله العقيل 314

المشكالت االجتماعية المترتبة على األخطاء الطبية 

وتصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في التعامل 

 معها : دراسة استطالعية بمدينة الرياض

 إشراف : د. علي سيد علي مسلم

 هـ0/3/1031 هـ0/3/1031
الخدمة 

 االجتماعية

 فيحاء هيجان عبدالله العتيبي 311

العوامل األسرية المؤثرة في تأخر سن زواج الفتيات 

السعوديات العامالت في المجال الطبي وكيفية التعامل 

معها من منظور الخدمة االجتماعية : دراسة ميدانية 

 بمدينة الرياض

 إشراف : د. علي سيد علي مسلم

 هـ18/0/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالرحمن عبدالله الشقير 311

موقف الشباب الجامعي من قيم التحديث : دراسة 

ميدانية على عينة من الطالب والطالبات السعوديين في 

 جامعة الملك سعود

 إشراف : د. إبراهيم اسماعيل عبده

 ماجستير ماجستير
علم 

 االجتماع
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 مدان الشهريسالمة محمد ح 313

المساهمة المهنية في الخدمة االجتماعية في التعامل 

مع مشكالت الطالبات الجامعيات : دراسة على بعض 

 الكليات النظرية والتطبيقية بجامعة الملك سعود .

 إشراف : د. علي سيد علي مسلم

 هـ12/5/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 البندري سعود محمد السهلي 310

المؤدية لمراجعة المرأة السعودية للجمعية  العوامل

الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة : دراسة مطبقة على 

 عينة من مراجعات الجمعية

 إشراف : د. إبراهيم اسماعيل عبده

 هـ19/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عهود عبدالعزيز العساف 315

دراسة تقويمية لفعالية البرامج اإلرشادية للمقيمين 

لى الزواج بمشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب ع

 على الزواج

 إشراف : أ.د. عبدالله الجاسر

 هـ18/5/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 مشاري سلمان المشاري 312

التخطيط للتقاعد لدى موظفي القطاعات الحكومية 

:دراسة ميدانية مطبقة على موظفي القطاع الحكومي 

 تميم .بمحافظة حوطة بني 

جامعة االمام –إشراف : أ.د. عبدالعزيز علي الغريب 

 محمد بن سعود

 ماجستير ماجستير
علم 

 االجتماع

 نورة سهل العتيبي 312
خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لضحايا العنف 

 االسري في مدينة الرياض : دراسة ميدانية

 إشراف : أ.د. عبدالمحسن فهد السيف

 هـ10/0/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 متعب احمد الزهراني 318

دور المتقاعد في األسرة السعودية ومساهمة الخدمة 

االجتماعية في تفعيله : دراسة وصفية مطبقة على 

 مركز األمير سلمان االجتماعي بمدينة الرياض

 إشراف : أ.د. عصام عبدالرازق فتح الباب

 هـ19/0/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 خالد محمد باجبل 319
الممارسات السلوكية المحرفة لدى طالب المرحلة 

 الثانوية والعوامل المؤدية إليها في مدية الدمام

 إشراف: د. حميد بن خليل الشايجي

 ماجستير

 

 ماجستير

 

علم 

 االجتماع

 رفعة ناصر محمد الهايف 314

دور الخدمة االجتماعي في توعية اسر األطفال ذوي 

لنفسية : دراسة وصفية في العيادات االضطرابات ا

 النفسية بالمستشفيات الحكومية بمدينة الرياض

 إشراف : د. علي سيد علي مسلم

 هـ12/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 البندري محمد الخريجي 311
دور المشرف المؤسسي في إكساب طالبات التدريب 

 الميداني مهارات مهنية في الخدمة االجتماعية .

 إشراف د. عبدالعزيز الدخيل

 هـ11/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فيصل عبدالله ابو حمود 311

األحياء العشوائية في بعض مدن المملكة خصائص 

السكان وأسباب النشأة :دراسة ميدانية في جدة 

 والرياض والدمام

 إشراف : د. خالد عمر الرديعان

 هـ15/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نورة عبدالله الزامل 313

آليات التخطيط االستراتيجي في جامعة الملك سعود 

وارتباطها بتنمية الفكر التخطيطي لدى منسوبيها : 

دراسة مطبقة على عضوات هيئة التدريس من حملة 

درجة الدكتوراه بمركز الدراسات الجامعية للبنات 

 بجامعة الملك سعود

 نإشراف : أ.د. سعودبن ضحيان الضحيا

 هـ14/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 جميلة جازع الشهري 310

واقع ممارسة األخصائيين االجتماعيين االكلينكيين 

للعالج األسري : دراسة ميدانية مطبقة على الممارسين 

اإلكلينيكيين في المستشفيات الرئيسية في مدينة 

 الرياض

 إشراف: د. عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ19/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 دالل صديق المنشي 315

أساليب المرشدات الطالبيات في اكتشاف العنف األسري 

لدى الطالبات : دراسة ميدانية مطبقة على عينة من 

 مرشدات المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

 إشراف: د. عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ11/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 عيةاالجتما

 ريم سعيد مصلح االحمدي 312
العنف ضد كبار السن أنواعه وآثاره وأسبابه وأساليب 

 مواجهته :دراسة وصفية تحليلية

 إشراف : أ.د. عبدالمحسن فهد السيف

 هـ18/2/1031 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 فواز عبدالرحمن العريمة 312
ره التداول في سوق األسهم وعالقته ألداء المتداول بدو

األسري: دراسة ميدانية على عينة من أرباب األسر 
 هـ14/2/1031 ماجستير

علم 

 االجتماع
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 المتداولين لسوق األسهم لمدينة الرياض

 إشراف: د. محسن لطفي احمد إبراهيم

 ندى سليمان البحيري 318
اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود نحو الشذوذ 

 يهاالجنسي بين الفتيات والعوامل المؤثرة ف

 إشراف : د. حميد بن خليل الشايجي

 هـ14/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عائشة علي الحريصي 319

اآلثار االجتماعية والتربوية لتعاطي القات على اسر 

المتعاطين من وجهة نظر بعض النساء في منطقة 

جازان : دراسة مطبقة على عينة من النساء المحيطات 

ا والقرى التابعة لها لمتعاطي القات بمحافظة صبي

 بمنطقة جازان

 إشراف : د. حميد بن خليل الشايجي

 ماجستير

 

 هـ18/2/1031

 

علم 

 االجتماع

 نورة سعيد القحطاني 334
ثقافة العنف وأنماطه لدى نزيالت المؤسسات 

 اإلصالحية

 إشراف : د. حسن محمد حسن

 هـ13/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نعاصم عبدالله العمرا 331
اثار النمو السكاني في التنمية االقتصادية على بعض 

 قضايا الشباب السعودي

 إشراف : د. محمد سليمان الوهيد

 هـ18/2/1031 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 الرباحسعد محمد  سلمى 331

وعالقتها األسرية دراسة مطبقة على  الزوجةعمل 

عينة من الزوجات السعوديات العامالت في مدينة 

 الرياض

 إشراف : د. حسن محمد حسن

 هـ0/11/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 صالحة عبدالله الشهراني 333

استخدام األسر السعودية لمهارة الحوار في حل 

مشكالتها األسرية : دراسة وصفية مطبقة على عينة 

 من المعلمين والمعلمات المتزوجين في مدينة الرياض

 إشراف : د. جبرين علي الجبرين

 هـ14/1/1033 يرماجست
الخدمة 

 االجتماعية

 ابتسام البوعينين 330
دور المساندة األسرية في تحقيق التكيف االجتماعي 

 لمرضى الفشل الكلوي

 إشراف : د. جبرين علي الجبرين

 هـ15/1/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 تهاني محمد ضيف الله الجهني 335
ة الملك ظاهرة الشائعات عند طالب وطالبات جامع

 سعود

 إشراف : د. خالد عمر الرديعان

 هـ2/0/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 طرفة زيد الزيد 332

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو عمل المرأة السعودية 

في بعض مجاالت اإلعالم : دراسة ميدانية مطبقة على 

 عينة من طالبات جامعة الملك سعود

 ديإشراف : أ.د. إبراهيم محمد العبي

 8/1/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مها فواز الفريح 332
الوعي البيئي لدى الطالبات الجامعيات : دراسة مطبقة 

 على طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 جامعة االمام –إشراف د. إبراهيم بن محمد الزبن 

 11/1/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نسرين سلمان العواد 338

ماط االتفاق األسري وعالقته ببعض العوامل أن

االجتماعية واالقتصادية : دراسة ميدانية مطبقة على 

 عينة من األسر السعودية في منطقة الجوف.

 إشراف د. خالد عمر الرديعان

 34/1/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سميرة جمال المشهراوي 339

اسة التفسير االجتماعي لظاهر محاولة االنتحار : در

وصفية على عينة من محاولي االنتحار في مدينة 

 الرياض .

 إشراف د . احمد أنور  و د. عزيزة عبدالله النعيم

 13/3/1033 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 أسماء قريان الرويلي 304

بعض العوامل االجتماعية المرتبطة باللجوء لمؤسسات 

حقوق اإلنسان : دراسة استطالعية مطبقة في مدينة 

 ياض .الر

 إشراف د. حميد بن خليل الشايجي

 18/2/1033 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 أشواق سليمان المانع 301

مدى فاعلية دور الحماية االجتماعية في الوفاء 

باحتياجات المعنفات : دراسة تقويمية مطبقة على 

اإلدارة العامة للحماية االجتماعية ودار الحماية 

 االجتماعية بالرياض .

 . مجيدة محمد الناجم .إشراف د

 13/2/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

301 
البحث –طالبات المستوى الثامن 

 الميداني الثاني

مدى رضا العامالت عن العمل في األقسام النسائية في 

المصانع : دراسة استطالعية اجتماعية مطبقة على 

 بعض المصانع في مدينة الرياض .

بحث تخرج 

 طالبات اجتماع
13/2/1033 

علم 

 االجتماع
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 يفإشراف د. لطيفة العبداللط

 خالد عبدالرحمن الربيعة 303

المشكالت التي تواجه اسر األطفال المعوقين أو 

المتخلفين عقليا : دراسة ميدانية على عينة من اسر 

 االطفال المتخلفين عقليا في مدينة الرياض .

 إشراف أ.د. سليمان عبدالله العقيل

 14/2/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 هيا سعد الشبيب 300
امتثال الشباب للسلطة الوالدية : دراسة وصفية على 

 عينة من طالب وطالبات جامعة الملك سعود .

 إشراف د. هند الخليفة

 14/14/1033 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 هيا محمد القحطاني 305

مدى رضا الطالبات المغتربات عن جودة اإلسكان 

دراسة مطبقة على طالبات سكن جامعة الملك الطالبي : 

 سعود.

 إشراف د. فاتن محمد عبدالحافظ

 هـ19/8/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 الخالديعبدالله راشد  302

مدى رضا المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية 

لرعاية االيتام بدينة الرياض )إنسان( : دراسة مدانية 

 بمدينة الرياض

 براهيم محمد العبيديإشراف : أ.د. إ

 هـ31/1/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 شذى محمد الراشد 302

معوقات تكوين الدعم الذاتي واستمرارها ودور الخدمة 

االجتماعية للحد منها : دراسة مطبقة على بعض 

 المستشفيات والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض .

 إشراف د.عبدالعزيز الدخيل

 هـ14/1/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عائشة علي احمد 308

بعض مشكالت نظام االستحقاق للضمان االجتماعي من 

وجهة نظر المهنيين والمستفيدين ودور الخدمة 

االجتماعية في الحد منها : دراسة مطبقة على مكاتب 

 الضمان االجتماعي بمدينة الرياض .

 إشراف أ.د. عبدالمحسن السيف

 هـ13/5/1033 ماجستير
خدمة ال

 االجتماعية

 اسماء جازع الشهري 309

دور الخدمة االجتماعية في عالج المشكالت االسرية 

في المحاكم : دراسة ميدانية مطبقة على االكاديميين 

في اقسام الخدمة االجتماعية في الجامعات السعودية 

 في مدينة الرياض .

 إشراف د. مجيدة الناجم

 هـ34/11/1033 ماجستير
الخدمة 

 ماعيةاالجت

 غيداء صالح الصالح 354

دور االم العاملة وحاجات االبناء النفسية واالجتماعية : 

دراسة استطالعية مطبقة على موظفات جامعة الملك 

 عبدالعزيز بمحافظة جدة .

 إشراف د. عبدالله الجاسر

 هـ9/2/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 منى محمد العتيبي 351

مهات االطفال ذوي الحركة المشكالت التي تواجه ا

الزائدة وتشتت االنتباه: دراسة ميدانية مطبقة على 

 مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض .

 إشراف د. محمد محمد سعيد

 هـ12/2/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 منيرة مهنا السبيعي 351

ية للزوجات في المجتمع السعودي: االساءة اللفظ

لنساء المتزوجات دراسة وصفية مطبقة على ا

 المراجعات للمراكز الصحية االولية في الرياض .

 إشراف د. عبدالعزيز الدخيل

 هـ19/2/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ندى محمد الجدوع 353

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمستخدمات الطب 

الشعبي واسباب استخدامه : دراسة ميدانية في سوق 

 الديرة بالرياض

 اف د. خالد الرديعانإشر

 هـ8/2/1033 ماجستير )كتاب(
علم 

 االجتماع

 ريم دايل الشهري 350

الرضا الزواجي لدى الزوجات في المجتمع السعودي: 

دراسة وصفية تحليلية مطبقة على عينة من 

 المتزوجات السعوديات في مدينة الرياض .

 إشراف د . محمد العتيبي

 19/2/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سليمان صالح الخليفي 355
مدى وعي المتدربين في المعاهد الصناعية بإجراءات 

 السالمة المهنية الصناعية .

 إشراف د. محسن لطفي

 هـ15/11/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 صالح اليزيدي 352

العنف االسري والمشكالت االجتماعية للمعنفات من 

ن :دراسة وجهة نظر النزيالت واالخصائيين االجتماعيي

 مطبقة على دور إيواء الحماية االجتماعية بالمملكة .

 إشراف د. محمد محمد سعيد

 هـ13/5/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

الخدمة  هـ11/2/1033 ماجستيراساليب االسر السعودية في التعامل مع مشكالت الفتاة  تهاني عبدالمحسن المقرن 352
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المراهقة : دراسة مطبقة على عينة من اسر الطالبات 

 لمرحلة الثانوية بمدينة الرياض .السعوديات في ا

 إشراف د. جبرين الجبرين

 االجتماعية

 رحاب العتيبي 358
الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة السعودية في 

 بعض االحياء العشوائية في مدينة الرياض .

 إشراف د. عزيزة النعيم

 هـ12/11/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 وئام محمد عارف 359

المعوقات االجتماعية والثاقافية لتطبيق اتفاقية حقوق 

الطفل في المملكة العربية السعودية : دراسة وصفية 

 مطبقة في مدينة الرياض

 إشراف د . حسن محمد حسن

 هـ11/2/1031 ماجستير
علم 

 االجتماع

 الجوهرة عبدالمحسن الخلف 324

قيم االجتماعية : المجتمعات االفتراضية وعالقتها بال

دراسة لعينة من طالب وطالبات الجامعات السعودية في 

 مدينة الرياض

 إشراف د. هند الخليفة

 هـ12/11/1030 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 تركي الدغيلبي 321

المشكالت االجتماعية التي تواجه االسر السعودية 

المعارة من الجمعية الخيرية لرعاية االسرة السعودية 

 رجفي الخا

 إشراف د . إبراهيم اسماعيل عبده

 هـ1/5/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 خالد محمد الموسى 321

العوامل االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتخطيط 

لمرحلة التقاعد : دراسة ميدانية مطبقة على عينة من 

 معلمي المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

 إشراف أ.د. إبراهيم العبيدي

 هـ15/11/1033  تيرماجس
علم 

 االجتماع

 وسام حسام الدين 323

التوافق الزواجي وعالقته بالعنف ضد الزوجة : دراسة 

على عينة من النساء المتزوجات وغير المتزوجات 

 العامالت وغير العامالت في مدينة الرياض .

 إشراف د. فاتن عامر

 هـ15/1/103/0 ماجستير
علم 

 االجتماع

 حطانيمحمد علي الق 320

عوامل جريمة غسل االموال وابعادها في المجتمع 

السعودي : دراسة وصفية في رؤية العاملين في مجال 

 مكافحة جرائم غسل االموال

 إشراف د. حميد الشايجي

 /هـ34/1/1030 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 هيا صالح الحربي 325

الواقع االجتماعي والمهني للمراة االعالمية في 

ودي : دراسة وصفية ميدانية على عينة المجتمع السع

-من االعالميات السعوديات في بعض المدن )الرياض

 جدة(-الدمام

 إشراف أ.د. عبيد العمري

 هـ10/0/1030 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 اديبة الشماس 322

الصور الذهنية للمراة السعودية لدى غير السعوديات : 

ة دراسة على عينة من العامالت في قطاعي الصح

 والتعليم في مدينة الرياض.

 إشراف أ.د. عبيد العمري

 هـ8/5/1030 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 منى الرشيد 322

الخصائص االجتماعية واالسرية للنساء المعنفات 

:دراسة مطبقة على نزيالت دار الحماية االجتماعية في 

 منطقتي الرياض ومكة المكرمة والنطقة الشرقية .

 برينإشراف د. جبرين الج

 هـ18/1/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ماجد العنزي 328
الدرباوية واثرهم على المجتمع في مدينة الرياض : 

 دراسة وصفية للجماعة الدرباوية في مدينة الرياض .

 إشراف د. حميد الشايجي

 هـ1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عقيل محمد العقيل 329

)االناث( في المجتمع  العوامل المؤدية لهروب الفتيات

السعودي : دراسة ميدانية مطبقة على االناث 

 السعوديات المودوعات في سجن النساء بالرياض

 إشراف د. حميد الشايجي

 هـ2/0/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مريم عباس حسين 324

الخصائص االجتماعية والنفسية لحاالت محاولة 

االت محاولة االنتحار : دراسة مطبقة على عينة من ح

 االنتحار في بعض المستشفيات في االحساء .

 إشراف د. عبدالعزيز الدخيل

 هـ19/0/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 الشمريسعود سمية  321

وعي المراة العاملة في القطاع الخاص بحقوقها في 

نظام العمل السعودي والعوامل المؤثرة في ذلك : 

 CDمع  دراسة ميدانية

 . صالح الخضيريإشراف د

 8/0/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع
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 حسن ابراهيم عين 321
جرائم العمالة الوافدة في مدينة الرياض انماطها 

 ودوافعها وخصائص مرتكبيها .

 إشراف أ.د. صالح الرميح

 هـ19/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 وضحى دخيل العنزي 323

ات االطفال دراسة المشكالت االجتماعية والنفسية المه

المعاقي الحركة : دراسة ميدانية مطبقة على عينة من 

امهات االطفال المعاقين حركيا في جمعية االطفال 

 المعاقين بالرياض .

 إشراف د. فاتن محمد عامر

 هـ12/1/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 العميريشريدة أحمد ريم  320

دراسة الضغوط المهنية لالخصائيين االجتماعيين 

أثيرها على ادائهم الوضيفي : دراسة ميدانية مطبقة وت

على عينة من مجمعات االمل بالمملكة العربية 

 السعودية .

 إشراف د. فاتن محمد عامر

 ماجستير ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ابراهيم العامل 325
الخصائص الديمغرافية لالحداث الموقوفين بدار 

 المالحظة بمدينة الرياض

 عبدالله الجاسرإشراف أ.د. 

 هـ15/3/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 هيا الدوسري 322

بعض مشكالت مدمني الرعاية االسرية لمرضى 

الزهايمر : دراسة مطبقة علة االسر المسجلة بالجمعية 

 السعودية لمرضى الزهايمر بمدينة جدة .

 إشراف د. عبدالعزيز الدخيل

 هـ14/0/1030 ماجستير
الخدمة 

 عيةاالجتما

 خديجة مجرشي 322
المشكالت النفسية واالجتماعية والصحية المترتبة على 

زواج القاصرات وسبل الحد منها : دراسة وصفية 

 مطبقة على عينة من القاصرات في منطقة جازان

 هـ14/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مريم الكعبي 328

المحددات الثقافية واالجتماعية المؤثرة على ممارسة 

لمرأة للرياضة في المجتمع السعودي : دراسة ميدانية ا

مطبقة على عينة من معلمي ومعلمات التعليم العام 

 بمدينة الدمام .

 إشراف د . إبراهيم اسماعيل عبده

 هـ18/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 مي حمد عبدالله 329

التعرف على دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في 

ني من وجهة نظر الطالبات دعم االنتماء الوط

السعوديات في المرحلة الثانوية : دراسة ميدانية 

 مطبقة على بعض المدارس الثانوية بالرياض

 إشراف د . عزيزة النعيم

 هـ15/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 وافقة عقيل احمد 384

تقويم االرشاد واالستشارات االسرية واالجتماعية من 

المرشدين االسريين : دراسة وجهة نظر المسترشدين و

في مركز االرشاد االسري واالجتماعي بمدينة الرياض 

 ، الدمام ، االحساء

 إشراف أ.د. عبدالمحسن السيف

 هـ11/2/1030 هـ11/2/1030
الخدمة 

 االجتماعية

 اسماء البنيان 381

مدى قدرة المنظمات االجتماعية على تطبيق ادارة 

دمات اجتماعية : الجودة الشاملة فيما تقدمة من خ

دراسة ميدانية مطبيقة على المنظمات االجتماعية 

 الخيرية في مدينة الرياض

 إشراف أ.د.سامي الدامغ

 هـ13/2/1030 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالمحسن ابراهيم ريم 381

دور الجمعيات الخيرية في تمكين المرأة المعيلة 

ض اجتماعيا واقتصاديا : دراسة مطبقة على بع

 الجمعيات الخيرية في مدينة الرياض .

 إشراف د . هدى حجازي

 هـ12/2/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 ابتسام علي العمري 383

الفساد اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتماعية في 

المجتمع السعودي: دراسة ميدانية مطبقة على عينة 

من الموظفين والموظفات في بعض األجهزة الحكومية 

 مدينة الرياض.في 

 إشراف د. عزيزة عبدالله النعيم

 علم اجتماع هـ11/2/1030 ماجستير

 منيرة محمد مطلق العنزي 380

دراسة تقويم برامج وأنشطة دار التربية االجتماعية 

للبنات في الرياض من وجهة نظر النزيالت: دراسة 

مطبقة على نزيالت دار التربية االجتماعية للبنات 

 . إشراف أ.د. عبدالله الجاسربمدينة الرياض

 هـ1/5/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 ذهبة سعيد الزهراني 385
وعي الطالبات الجامعيات بمسؤوليات الزواج: دراسة 

ميدانية مطبقة على عينة من طالبات جامعة الملك 
 علم اجتماع هـ5/1/1030 ماجستير
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 سعود. إشراف د. محمد كميخ العتيبي

 نع محمد آل شيبانقينة ما 382

التدخل المهني باستخدام العالج المعرفي مع الطالبات 

الممارسات للعنف داخل المدرسة: دراسة شبه تجريبية 

من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مطبقة على عينة 

 نجران. إشراف د. هناء أحمد أمين

 هـ 15/2/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 من العتيبينوال صعفق عبدالرح 382

مدى وعي المرضى المنومين في مستشفيات جامعة 

الملك سعود بدور األخصائي االجتماعي الطبي: دراسة 

مطبقة على مستشفيات جامعة الملك سعود في مدينة 

 الرياض. إشراف. د. جبرين علي الجبرين

 هـ13/2/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 أروى عبيد حمود الرشيد 388
بكي بين منظمات المجتمع المدني في مدينة العمل الش

الرياض، المملكة العربية السعودية. إشراف. د. سامي 

 الدامغ

 هـ12/2/1030 دكتوراه
الخدمة 

 االجتماعية

 أروى خالد الشريمي 389
اتجاهات بعض شرائح المجتمع السعودي نحو قضية 

االتجار بالبشر: دراسة ميدانية مطبقة على مدينة 

 اف. د. سامي الدامغالرياض. إشر

 هـ34/2/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سارة عبدالله العفاري 394

ارتفاع أسعار المواد األساسية وآثارها االجتماعية على 

األسرة السعودية: دراسة اجتماعية استطالعية مطبقة 

على عينة من المعلمات وأمهات الطالبات في بعض 

مدينة الرياض. إشراف. المدارس الثانوية الحكومية في 

 د. لطيفة العبداللطيف

 هـ12/2/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نوره حسن محمد جبلي 391
 مشكالت المرأة المعلقة في المجتمع السعودي

 إشراف د. هدى محمود حجازي
 هـ19/2/1030 ماجستير

علم 

 جتماعاال

 ضي بن قاعد العنزيالرم 391
مملكة العربية واقع المسؤولية االجتماعية في ال

 السعودية دراسة ميدانية على القطاع الخاص

 إشراف د. عمر عبدالجبار محمد أحمد

 هـ14/1/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع

 سلوى محمد الفاضل 393

أبعاد استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل 

االجتماعي: دراسة ميدانية مطبقة على عينة من طالب 

 ود بالرياض.وطالبات جامعة الملك سع

 عبدهإسماعيل إشراف د. إبراهيم 

 هـ12/5/1030 
علم 

 االجتماع

 دليل بنت عبدالله مجرشي 390
آثار مشاهدة قناة طيور الجنة الفضائية على قيم األطفال 

من وجهة نظر أمهاتهم. إشراف. د.إبراهيم إسماعيل 

 عبده

 هـ10/11/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 

 كلثمهيا عبدالرحمن ال 395
أهم المشكالت المترتبة على زواج السعوديات من غير 

 السعوديين ودور الخدمة االجتماعية في الحد منها

 إشراف. د. محمد محمد سعيد محسن

 هـ2/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 وضحاء عبدالله بن نادر 392
االحتياجات األساسية ألطفال متالزمة داون وأساليب 

 ة الخدمة االجتماعيةإشباعها من منظور مهن

 إشراف. د. محمد محمد سعيد محسن

 هـ19/5/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع

 نواف منيف البقمي 392

المعوقات المهنية التي تواجه العاملين في المؤسسة 

الخيرية لرعاية األيتام ودور الخدمة االجتماعية للحد 

منها: دراسة مطبقة على األخصائيين االجتماعيين 

 ين في المؤسسة الخيرية لرعاية األيتاموالمشرف

 إشراف. د. محمد محمد سعيد محسن

 هـ5/2/1030 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 طرفة زيد الزيد 398

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو عمل المرأة السعودية 

في بعض مجاالت اإلعالم: دراسة ميدانية مطبقة على 

 عينة من طالبات جامعة الملك سعود

 راف. أ.د. إبراهيم محمد العبيديإش

 هـ8/1/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 صالحة عبدالله الشهراني 399

استخدام األسر السعودية لمهارة الحوار في حل 

مشكالتها األسرية: دراسة وصفية مطبقة على عينة 

 من المعلمين والمعلمات المتزوجين في مدينة الرياض

 نإشراف. د. جبرين بن علي الجبري

 هـ14/1/1033 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 سليمان صالح محمد الخليفي 044
مدى وعي المتدربين في المعاهد الصناعية بإجراءات 

 السالمة المهنية الصناعية

 إشراف. د. محسن لطفي أحمد إبراهيم

 هـ38/14/1033 ماجستير
علم 

 االجتماع

 عبدالله محمد السبيعي 041

ان االجتماعي والبرامج مدى كفاية مخصصات الضم

المساندة من وجهة نظر المستفيدين: دراسة مطبقة 

على عينة من المستفيدين من الضمان االجتماعي في 

 محافظة الطائف

 هـ19/14/1030 ماجستير
علم 

 االجتماع
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 سليمان عبدالله العقيلإشراف. أ.د. 

 محمد محسن يحيى إسحاق 041
قتصادية: دراسة مالمح الفقر ومحدداته االجتماعية واال

 ميدانية مطبقة على األحياء الفقيرة في مدينة الرياض

 إشراف. أ.د. صالح بن محمد الصغير

 هـ18/11/1030 دكتوراه
علم 

 االجتماع

 سعيد فهد مبارك الشهراني 043

تقويم الخدمات االجتماعية المقدمة من المؤسسة 

الخيرية لرعاية األيتام في مدينة الرياض: دراسة 

على المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام في مدينة  مطبقة

 CDمع  الرياض.

 إشراف.د. محمد محمد سعيد محسن 

 هـ3/1/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع

 انتصار الخثالن 040

بعض العوامل االجتماعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي 

الزوجي: دراسة مطبقة على عينة من الزوجات 

 ض. إشراف. السعوديات في مدينة الريا

 CDمع 

 د. إبراهيم إسماعيل عبده

 هـ1/1/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع

 الجوهرة عبدالعزيز الزامل 045
دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في نشر ثقافة 

 العمل التطوعي/إشراف د سعود الضحيان
 هـ1/3/1035 دكتوراه

خدمة 

 اجتماعية

 مريم محمد اللحيدان 042
جتماعية المؤثرة في الحوار األسري بعض العوامل اال

 إشراف/د لطيفة العبد اللطيف
 علم اجتماع هـ19/3/1035 ماجستير

 ريما محمد الشهري 042
أساليب التنشئة  األسرية وثقافة حقوق الطفل في 

 المجتمع السعودي إشراف د.محمد نجيب أبو طالب
 علم اجتماع هـ3/3/1035 ماجستير

 لطيفة حمود العتيبي 048
العامالت األجنبيات وأثرهن في التنشئة االجتماعية 

 مجتمع السعودي إشراف د.صالح الخضيريللطفل في ال
 علم اجتماع هـ1/5/1035 ماجستير

 عبد العزيز عبد الرحمن السويدان 049
عوامل تعدد الزوجات من وجهة نظر الرجال إشراف د. 

 عمر عبد الجبار
 علم اجتماع هـ13/2/1035 ماجستير

 نهلة علي رمان 014
العوامل االجتماعية المرتبطة بوزن الجسم لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة إشراف د.إبراهيم العبيدي
 علم اجتماع هـ3/2/1035 ماجستير

 جواهر محمد العصيمي 011
التشبيك كمدخل مهني في الخدمة االجتماعية بين 

المنظمات الخيرية لمواجهة الكوارث الطبيعية إشراف 

 عبدالمحسن السيفد. 

 هـ8/2/1035 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 عالية وعالن الشمري 011
أهم العوامل االجتماعية المؤثرة في التأخر الدراسي 

 إشراف د.محسن لطفي 
 علم اجتماع هـ12/1/1035 ماجستير

 البندري هزاع الشمري 013
حاجات اليتيمات المتزوجات ذوات الظروف الخاصة 

 مينإشراف د. هناء أ
 هـ11/2/1035 ماجستير 

خدمة 

 اجتماعية

 ندى محمد العتيبي 010
أساليب التقنية الحديثة وقضاء وقت الفراغ لدى طالب 

 جامع الملك سعود إشراف د.سلوى الخطيب
 علم اجتماع هـ12/2/1035 ماجستير

 موضي محمد القحطاني 015
العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤدية لجريمة المرأة 

 المجتمع السعودي إشراف د. حميد الشايجي في
 علم اجتماع هـ10/2/1035 ماجستير

 فواكه بنت فهد الحميدي 012

أساليب تعزيز الحوار بين معلمات وطالبات المدارس 

الثانوية بمدينة الرياض. إشراف د. خالد بن عمر 

 CDمع  الرديعان

 

 هـ18/5/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 

 العتيبي سهى بنت منيف 012

الصورة االجتماعية للمرأة السعودية في كاريكاتير 

 CDمع  الصحافة المحلية تحليل مضمون.

 إشراف. د. خالد بن عمر الرديعان 

  

 هـ5/8/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 

 الجوهرة بنت إبراهيم البراهيم 018
المشكالت المؤثرة في التوافق االجتماعي للمراهقات 

 CD معاألسري. إشراف. المتعرضات للعنف 

 د. الجوهرة بنت فهد الزامل

 هـ12/2/1035 ماجستير
خدمة 

 االجتماعية

 ريم بنت ثقل العتيبي 019

بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في 

 مشاركة المرأة السعودية في اتخاذ القرارات األسرية.

 CDمع 

 إشراف. د.أحالم العطا محمد عمر 

 هـ 13/8/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 

 عبير فهد اليوسف  014
 المشكالت المهنية التي تواجه المرشدة الطالبية. 

 CDمع 

 إشراف. د.فاتن محمد العامر

 هـ12/2/1035 ماجستير
خدمة 

 االجتماعية

 فاطمة بنت محمد األحمري 011
أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة على الحوار 

 األسري.

 CDمع 

 هـ5/11/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 
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 . محمد نجيب بو طالبإشراف. أ. د 

 نجالء بنت مطلق السهلي 011
معوقات االستفادة من األنشطة الترويحية لدى المسنات 

  CDمع  في مدينة الرياض. 

 إشراف. د. عزيزة بنت عبدالله النعيم

 هـ5/8/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع 

 وضحى سلمان المالحي 013
أة السعودية في المشاريع المنزلية الصغيرة عمل المر

 CDمع  في مدينة الرياض

 إشراف:د/ صالح ابراهيم الخضيري 

 هـ2/11/1035 ماجستير
علم 

 االجتماع

 

 

 

010 

 

 

  الشهري غرسان العزيز عبد

 

  الدافعية لإلنجاز وارتباطها بالتحصيل الدراسي

 CDمع 

 إشراف د/سعود الضحيان

 

 

  ماجستير

 

 

 هـ12/2/1035

 

 

 

 خدمة

 جتماعيةا

 البلوي مسلم خلود 015

المشكالت االجتماعية المرتبطة بأنماط شغل وقت  

 الفراغ لدى طالبات المرحلة الثانوية)خ(

 CDمع 

 إشراف د/هناء أمين 

 هـ91/3/1035  ماجستير

 

 

 خدمة

  اجتماعية

 سحر بنت سعيد الشمراني 012

لسعودية المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمرأة ا

 هـ5/8/1035 ماجستير  CDمع  المطلقة في مدينة الرياض

علم 

 االجتماع

 

 أحمد بن محمد العسيري 012

ات معوقات العالقة بين الطبيب والمريض في العياد

فهد الطبية بمدينة  الخارجية التابعة لمدينة الملك

 CDمع  الرياض

 إشراف د: صالح الرميح

 هـ13/1/1031 ماجستير
علم 

 اعاالجتم

 أحمد بن ناصر الوليعي 018

 اتجاهات الشباب الجامعي نحو الغرب

 إشراف د:محمد سليمان الوهيد
 هـ1/11/1034 ماجستير

علم 

 االجتماع

 سلمى علي الحربي 019

المشكالت االجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع 

 CDمع  السعودي

 إشراف د/محمد محمد سعيد محسن

 هـ1/1/1032 ماجستير
خدمة 

 جتماعيةا

 سلمى بنت سعدي العنزي 034

اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على 

 العالقات االجتماعية في األسر السعودية

 CDمع 

 إشراف د/محمد محمد سعيد محسن

 هـ14/1/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 بدور بنت صويلح العنزي 031

الهوية االنفتاح الثقافي وأثره على القيم االجتماعية و

 الوطنية للطالبة الجامعية السعودية

 CDمع 

 إشراف د/إبراهيم اسماعيل عبده

 علم اجتماع هـ14/1/1032 ماجستير

 رنا مطلق الحسين 031

 CDمع  ضغوط العمل في المجال الطبي

 إشراف د/صالح رميح الرميح
 هـ11/1/1032 ماجستير

 علم اجتماع

 

خدمة  هـ9/3/1032 دكتوراهمات الدولية العاملة في المملكة سياسات المنظ شمسة بنت تركي المهيد 033
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العربية السعودية في تقديم خدمات الرعاية 

 االجتماعية

 إشراف أ.د: سامي عبدالعزيز الدامغ

 اجتماعية

 لمياء رشيد السملق 030

طبيعة السلوك االستهالكي عبر االنترنت لدى الطالبة 

 الجامعية السعودية

 CDمع 

 ليمان عبدالله العقيلإشراف أ.د: س

 علم اجتماع هـ14/1/1032 ماجستير

 بلقيس بنت صالح الغامدي 035

هواتف اللمس الذكية: أنماط ودوافع استخدامها 

وتأثيراتها االجتماعية في فئة الشباب الجامعي 

 السعودي

 إشراف/د:خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ19/1/1032 ماجستير

 تيمانيمداخل بنت زيد ال 032

صورة المرأة السعودية ودورها االجتماعي كما 

تدركها السعوديات من خالل مسلسالت قناة اإلم بي 

 سي أنموذجا  

 د/آمال عبدالرحيم.إشراف أ

   

 حصة سالم مطر الحربي 032

اتجاهات طالبات المرحلة الثانوية نحو دور المرشدة 

 الطالبية

 إشراف. د/هناء أحمد أمين

 هـ19/1/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 نورة بنت بشير العتيبي 038

الشراكة بين انقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية 

 في إطار المسؤولية االجتماعية

 إشراف. أ.د/ سعود بن ضحيان الضحيان 

 هـ10/0/1032 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 عبد الملك بن صالح المنديل 039

على أنماط  اآلثار الناجمة عن استخدام االنترنت

 التفاعل االجتماعي في إطار األسرة السعودية

 إشراف. أ. د/ صالح بن رميح الرميح

 علم اجتماع  هـ11/1/1032 ماجستير

 هند بنت حسن بن عبد الله آل الشيخ 004

العالقة بين مهنة الخدمة االجتماعية ومجال حقوق 

 هـ12/3/1032 ماجستير CDمع اإلنسان 
خدمة 

 اجتماعية

 سمهان بنت حسن الثقفيأ 001

مدى الرضا الوظيفي للعامالت السعودبات في محالت 

 هـ12/2/1032  ماجستير بيع المستلزمات النسائية في مدينة الرياض
علم 

 االجتماع

 حصة بنت نياف العتيبي 001

اتجاهات عضوات هيئة التدريس في جامعة الملك 

 هـ14/5/1032  تيرماجس سعود نحو المشاركة السياسية للمرأة السعودية
علم 

 االجتماع

 نورة بنت ناصر القحطاني 003

 الحإصو ردع في ودورها للسجن البديلة العقوبات

 هـ18/5/1032  دكتوراه المرأة المجرمة 
علم 

 االجتماع

 هند بنت خالد العتيبي 000

أوضاع المرفوضات من أسرهن بعد انقضاء مدة 

 هـ13/2/1032  دكتوراه محكوميتهن
علم 

 جتماعاال

 موضي بنت شلويج العنزي 005
 أثر االبتعاث في تغير بعض القيم االجتماعية 

 هـ18/2/1032  دكتوراه
علم 

 االجتماع

 خلود عوض الشهري 002
دراسة بعض المشكالت االجتماعية للشباب الجامعي 

 هـ12/5/1032 ماجستير
 خدمة

 اجتماعية
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 المترتبة عن المجتمعات االفتراضية

 إشراف:د/فاتن محمد عامر

 هياء بنت عبدالله العنزي 002

بعض العوامل المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى 

 الطالبة الجامعية السعودية

 إشراف: د/أحالم العطا محمد

 علم اجتماع هـ13/2/1032 ماجستير

 منيرة بنت سليمان السويد 008

 اتجاه الرجل السعودي نحو الزواج من المرأة المطلقة

 عبدالرحيم إشراف: د/ آمال
 علم اجتماع هـ19/2/1032 ماجستير

 سارة بنت بركات الجوير 009

دوافع جريمة القتل لدى الرجال والنساء في المجتمع 

 السعودي

 إشراف: د/ حميد بن خليل الشايجي

 علم اجتماع هـ12/2/1032 ماجستير

 سارة بنت فواز الحربي 054

 عنف الرجل ضد المرأة في المجتمع السعودي

 ف: د/ حميد بن خليل الشايجيإشرا
 علم اجتماع هـ18/2/1032 دكتوراه

 هيلة بنت رزاح العتيبي 051

مظاهر وأسباب النزعة االستهالكية عند الفتاة 

 الجامعية السعودية

 إشراف د/آمال صالح عبدالرحيم

 علم اجتماع هـ0/2/1032 ماجستير

 سارة بنت فهد محمد القحطاني 051

مرأة السعودية في مجلس المشاركة السياسية لل

الشورى ومعوقاتها من وجهة نظر طالب وطالبات 

 كلية اآلداب بجامعة الملك سعود

 إشراف د/آمال صالح عبدالرحيم

 علم اجتماع هـ14/2/1032 ماجستير

 متعب بن أحمد سعيد الزهراني 053

المسؤولية االجتماعية لمنظمات القطاع الخاص تجاه 

 الشباب السعودي

 حمد محمد سعيدإشراف د/م

 هـ1/8/1032 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 سلمان بن محمد العواد 050

 الرضا الجنسي وعالقته بالرضا الزواجي

 إشراف د/سعود بن ضحيان الضحيان
 هـ15/2/1032 دكتوراه

خدمة 

 اجتماعية

 محمد بن مطلق أبا الروس 055

 العوامل المرتبطة بنوعية الحوادث الجنائية للشباب

 د/سليمان بن عبدالله العقيلإشراف أ
 علم اجتماع هـ18/2/1032 دكتوراه

 سارة بنت سلطان الثبيتي 052

اتجاهات سكان محافظة الدوادمي نحو عمل المرأة 

 السعودية في المهن الصحية

 إشراف: أد/صالح بن رميح الرميح

 علم اجتماع هـ13/2/1032 ماجستير

 سعود بن عبدالعزيز القعيب 052

لتي تواجه المتعافين في منازل منتصف الصعوبات ا

 الطريق

 إشراف: أد/محمد محمد سعيد محسن

 هـ18/2/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 فايزة بنت الحميدي العنزي 058
مستوى الفعالية التنظيمية في المستشفيات الجامعية 

بجامعة الملك سعود من وجهة نظر المرضى 
 علم اجتماع هـ8/2/1032 دكتوراه
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 والكوادر الطبية والمتدربين

 / إبراهيم بن محمد العبيديإشراف أد

 هيلة بنت عبداللطيف محمد المناع 059

المشكالت االجتماعية التي تواجه الطلبة السعوديين 

المبتعثين للواليات المتحدة األمريكية ودور الخدمة 

 االجتماعية في الحد منها

 إشراف د/ محمد محمد سعيد محسن

 هـ12/2/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 ندى بنت حسين العلي 024

بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية المسببة 

 للخالفات الزوجية في المجتمع السعودي

 إشراف د أحالم العطا محمد عمر
 علم اجتماع هـ11/2/1032 ماجستير

 سارة بنت سلطان الثبيتي 021

اتجاهات سكان محافظة الدوادمي نحو عمل المرأة 

 لسعودية في المهن الصحيةا

 إشراف أ د/صالح بن رميح الرميح

 علم اجتماع هـ13/2/1032 ماجستير

 هديل بنت خالد الخلف 021

المخاوف االجتماعية لدى الشباب الجامعي وبعض 

 العوامل المرتبطة بها

 إشراف أ د/إبراهيم بن محمد العبيدي

 علم اجتماع هـ13/0/1032 دكتوراه

 مد الشهرانيلمياء بنت مح 023

 واقع جريمة زنا المحارم في المجتمع السعودي

 إشراف د/حميد بن خليل الشايجي
 علم اجتماع هـ12/8/1032 ماجستير

 رحاب بنت الفي العتيبي 020

العوامل المرتبطة بالثقافة الحقوقية عند المرأة 

 السعودية العاملة في القطاع الحكومي

 إشراف/أ.د محمد نجيب بو طالب

 علم اجتماع هـ2/8/1032 رماجستي

 منيرة سالم القريني 025

المشكالت االجتماعية التي تواجه المعوقين سمعيا في 

جامعة الملك سعود ودور الخدمة االجتماعية في الحد 

 منها

 إشراف: أ.د/عصام عبد الرازق فتح الباب

 هـ14/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 بتالء شليويح العتيبي 022

 ب عامالت المنازل األجنبيات من كفالئهن ظاهرة هرو

 )دراسة ميدانية(

 إشراف: د/ صالح إبراهيم الخضيري

 علم اجتماع هـ14/8/1032 ماجستير

 إيمان بنت محمد القويفلي 022

 المواطنة في خطاب النخب السعودية

دراسة في تحليل الخطاب مطبقة على عينة من كتاب )

 CD( مع الصحف السعودية

 الد بن عمر الرديعانإشراف: د/خ

 علم اجتماع هـ10/8/1032 ماجستير

 البندري بنت عايض القحطاني 028

تأثير استخدام شبكة الفيس بوك على العالقات والقيم 

 االجتماعية

دراسة وصفية مطبقة على طلبة كلية اآلداب من )

 علم اجتماع هـ19/2/1032 ماجستير
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 CD( مع مستخدمي شبكة الفيس بوك

 إشراف: د/عزيزة بنت عبدالله النعيم

 لولوة بنت فهد العمري 029

العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في عمل 

 CDالمعلمات السعوديات مع 

 إشراف: أ.د /محمد نجيب بوطالب

 علم اجتماع هـ15/11/1032 ماجستير

 منيرة بخيت السالمة 024

اتجاهات الشباب الجامعي نحو البرامج اإلرشادية 

 CDمع لين على الزواج للمقب

 إشراف: د.هدى محمود حجازي

 هـ15/8/1032 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبدالرحمن بن سبيت الدوسري 021

فعالية خدمات مراكز التوحد الخاصة من وجهة نظر 

أسر األطفال المصابين باضطراب التوحد والعاملين 

 معهم في مدينة الرياض
 هـ8/8/1032  ماجستير

 الخدمة

  جتماعيةاال

 دارين بنت عبدالعزيز الحلوة 021

دور األم في التربية الجنسية للطفل في مرحلة 

  CDمع الروضة بمنطقة القصيم

)دراسة على أمهات األطفال في رياض محافظة 

 عنيزة(

 إشراف د/ إبراهيم اسماعيل عبده

 علم اجتماع هـ12/11/1032 ماجستير

 هبه عبدالرحمن الضويان 023

التنمية االجتماعية األهلية في تفعيل  دور لجان

 CDمشاركة المواطنين في تنمية المجتمع مع

 إشراف: د/هدى محمود حجازي

 هـ14/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 عهود بنت ناصر بن عبيد  020

دور األسرة في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى 

 هـ14/8/1032 ماجستير أبنائها
الخدمة 

 االجتماعية

 أماني زهير الشهري 025

اإلعياء المهني لألخصائيين االجتماعيين العاملين 

 cdبالعيادات النفسية مع 

 إشراف: د/هناء أحمد أمين

 هـ11/1/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 رحاب بنت عوض المطيري 022

مستوى جودة الحياة وعالقته بالعوامل األسرية لدى 

 CDعود طالبات كلية اآلداب بجامعة الملك س

 إشراف: د/عزيزة عبدالله النعيم

 علم اجتماع هـ15/1/1032 ماجستير

 ود محمد عبده مسلم 022

التكيف االجتماعي والدراسي للطالبات غير 

 CDالسعوديات في جامعة الملك سعود مع 

 إشراف: د/إبراهيم إسماعيل عبده

 علم اجتماع هـ19/11/1032 ماجستير

 إسراء بنت سعد العمري 028

ر التنشئة األسرية في تشكيل الهوية الشخصية دو

لألبناء بالمجتمع السعودي من منظور الخدمة 

 CDاالجتماعية مع 

 إشراف:د/ فاتن محمد عامر

 هـ14/1/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 عبدالرحمن عبدالله الشقير 029
تمثالت رأس المال الثقافي وممارساته لدى طالب 

ة في المجتمع السعودي الجامعة في الحياة اليومي
 علم اجتماع هـ10/1/1032 دكتوراه
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 CDمع

 إشراف:د/ خالد بن عمر الرديعان

 هياء بنت سليمان جمعة الينبعاوي 084

واقع استخدام األخصائيين االجتماع تكنولوجيا 

المعلومات في التدخل المهني مع المصابين 

 cdمع باضطرابات التوحد 

 ويإشراف: د/نجوى إبراهيم الشرقا

 هـ10/3/1032 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 روان إبراهيم عبدالرحمن الناصر 081

للتأهيل  االجتماعيين االخصائيين ممارسة واقع

 cdمع  المجتمعي بمؤسسات رعاية المعاقين

 إشراف: د/هدى محمود حجازي

 هـ5/3/1032 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

 عبير محمد ناصر سفران 081

نترنت وعالقته بالعزلة االجتماعية لدى إستخدام األ

 cdطالبات جامعة الملك سعود مع 

 إشراف: د/ لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف

 علم اجتماع هـ11/1/1035 ماجستير

 نوف نايف الحربي 083

الضغوط االجتماعية واستراتيجيات المواجهة لدى 

 cdأسر أطفال التوحد مع 

 إشراف: د/الجوهرة فهد الزامل

 هـ13/0/1035 تيرماجس
خدمة 

 اجتماعية

 مها عبدالله العيدان 080

المرأة السعودية العاملة في قطاع االقتصاد غير 

 الرسمي 

 إشراف: د/ خالد عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ3/0/1030 دكتوراه

 هيا خالد العبيد 085

تطوير األداء المهني لألخصائي االجتماعي مع 

 cdمرضى االدمان مع 

 .د/عبدالله بن سعد الجاسرإشراف: أ

 هـ18/1/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 علي بن أحمد السالم 082

نمط الحياة وعالقته بزيادة الوزن والسمنة لدى 

المراهقين)دراسة ميدانية على طالب المرحلة 

 cdالثانوية بمدينة الرياض(مع 

 إشراف: أ.د/محمد نجيب بو طالب

 علم اجتماع هـ12/0/1032 دكتوراه

 طرفة بنت زيد الزيد 082

اتجاهات القراء نحو معالجة كتاب الرأي لبعض 

 cdقضايا االصالح االجتماعي مع 

 إشراف: د/ خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ10/3/1032 دكتوراه

 سارة سعد عبدالعزيز الشمري 088

الطالبات المغتربات في سكن جامعة الملك سعود: 

 cdالمشكالت والحلول مع 

 إشراف: د/الجوهرة فهد الزامل

 هـ13/0/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 بشاير فهد صقر العتيبي 089

المشكالت المترتبة على عدم توافر دور حضانة في 

 CDأماكن العمل مع 

 إشراف: د/مرضية محمد البرديسي

 هـ9/3/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 هنا صالح المانع 094
 قها وواجباتها الجامعيةمدى وعي الطالبة بحقو

 هـ13/5/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية
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 إشراف: د/ هناء أحمد أمين

 نوال بنت عبدالمحسن العبيان 091

مدى الحاجة إلنشاء منظمة تنموية اجتماعية لدعم 

 cdاألسر المنتجة: تصور مقترح مع 

 إشراف:أ.د/سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ12/5/1032 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 عهد بنت عبدالله الشهري 091

ايذاء االطفال في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 

 CDاألمهات مع 

 إشراف: د/ إبراهيم إسماعيل عبده

 علم اجتماع هـ19/5/1032 ماجستير

 إيمان أحمد باحميد 093

وعي الفتاة السعودية المقبلة على الزواج بمفهوم 

 يهالتوافق الزواجي والعوامل المؤثرة ف

 cdمع 

 إشراف: أد/صالح بن ابراهيم الخضيري

 علم اجتماع هـ19/5/1032 ماجستير

 نجالء بنت زيد الحوطي 090

 فاعلية برنامج تثقيف األم والطفل

دراسة تقويمية مطبقة على األمهات في جمعية الملك 

 CDسلمان لإلسكان الخيري 

 إشراف: د/ عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل

 هـ14/3/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 بدور حسن العمري 095

دور التعليم المستمر في تحسين مستوى الكفاءة 

المهنية لألخصائي االجتماعي في المؤسسات 

والمراكز والدور اإليوائية لإلناث في مدينة الرياض 

 cdدراسة ميدانية. مع 

 إشراف: د/عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل

 هـ14/3/1032 ماجستير
خدمة 

 تماعيةاج

 يسرا محمد اسماعيل 092

 CDأشكال وآثار العنف ضد المرأة مع 

 إشراف: د/هناء أحمد أمين
 هـ19/2/1032 ماجستير

خدمة 

 اجتماعية

 مشاعل مطر العنزي 092

العوامل التي تدفع الفتيات إلى االسترجال وتصور 

مقترح للدور االرشادي للخدمة االجتماعية للتعامل 

 CDمعها مع 

 /هناء أحمد أمينإشراف: د

 هـ10/2/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 خلود برجس العبدالكريم 098

االتجاه نحو تعليم وممارسة الخدمة االجتماعية 

 CDاإللكترونية في المجتمع السعودي مع 

 إشراف: د/ عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ8/8/1032 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 أشواق بنت عبدالله الجاسر 099

المشكالت التأهيلية التي تواجه الطالب ذوي 

  CDاالحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود

 إشراف: أ.د/ عبدالمحسن فهد السيف

 هـ13/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 هيفاء عبدالله الدعيدع 544

دور مركز التنمية االجتماعية بالدرعية واللجان 

  CDالتابعة له في تنمية المجتمع المحلي 

 إشراف: د/ هدى محمود حجازي 

 هـ12/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية
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 عبداللطيف بن محمد الفوزان 541

المعوقات االجتماعية لتمكين المرأة من ميراثها في 

 CDالمجتمع السعودي مع 

 إشراف: أ.د/ سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ11/8/1032 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 تهاني حمود الشمري 541

رة المرأة في المجتمع السعودي من خالل العمل صو

 الروائي النسوي

 إشراف: د/فوزية أبو خالد

 علم اجتماع هـ5/5/1032 ماجستير

 وداد عبدالرحمن القرني 543

تكيف الجالية الفلسطينية في المجتمع السعودي مع 

CD 

 إشراف: د/خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ11/8/1032 دكتوراه

 يرة بنت الحميدي الحربيمن 540

 cdرأس المال االجتماعي لدى العائدات للجريمة مع 

 إشراف: أ.د/محمد نجيب بوطالب
 علم اجتماع هـ15/8/1032 دكتوراه

 عبدالوهاب بن عبدالله الشهري 545

العوامل االجتماعية المرتبطة بالجناية على ما دون 

 CDالنفس عمدا  في المجتمع السعودي مع 

 حميد بن خليل الشايجي إشراف: د/

 علم اجتماع هـ11/8/1032 دكتوراه

 وداد إبراهيم الحيدري 542

فعالية مركز االحتياجات الخاصة في اشباع احتياجات 

 CDالمستفيدات منه مع 

 إشراف: د/مجيدة محمد الناجم

 هـ12/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 ايمان مرضي الغامدي 542

نحو العنف األسري في اتجاهات المرأة الريفية 

 CDالمجتمع الريفي مع 

 إشراف: أ.د/عزيزة عبدالله النعيم

 علم اجتماع هـ12/8/1032 ماجستير

 أماني ناصر الحربي 548

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعامالت 

السعوديات بالمحالت التجارية النسائية دراسة في 

 CDمدينة الرياض مع 

 العمري إشراف: أ.د/ عبيد عبدالله

 علم اجتماع هـ2/2/1032 ماجستير

 أسماء علي مقبول حدادي 549

بعض المشكالت التي تواجه المرأة السعودية المطلقة 

 CDفي المحاكم مع 

 إشراف: د/فاتن محمد عامر

 هـ1/2/2/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 هنادي عبدالله سليمان الوتيد 514

حياة لدى المساندة األسرية وعالقتها بجودة ال

  CDالمسنات مع 

 إشراف: د/ فاتن محمد عامر

 هـ11/8/1032 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 وردة عبدالله السبيعي 511

المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجه 

 CDمريضات التصلب العصبي المتعدد مع 

 إشراف: أ.د/ صالح بن ابراهيم الخضيري

 علم اجتماع هـ14/8/1032 ماجستير

 مضاوي مفضي غازي الشمري 511

اتجاه طالبات جامعة الملك سعود نحو بعض العوامل 

 علم اجتماع هـ14/8/1032 ماجستير CDالمؤدية للتحرش الجنسي بالنساء مع 
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 إشراف: أ.د / صالح بن ابراهيم الخضيري

 منتهى بنت ابراهيم محارب 513

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو قيمة تحمل 

 CDمع المسؤولية 

 إشراف: أ.د / سليمان بن عبدالله العقيل

 علم اجتماع هـ10/8/1032 ماجستير

 وجدان بنت محمد العبيلي 510

دور تعليم الخدمة االجتماعية في تفعيل الشراكة 

 CDالمجتمعية مع 

 إشراف: د/ هناء أحمد أمين

 هـ15/8/1032 ماجستير
خدمة 

  اجتماعية

 وداد عبدالرحمن علي القرني 515

 كيف الجالية الفلسطينية في المجتمع السعوديت

 CDدراسة حالة في مدينة الرياض مع

 إشراف: د. خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ11/8/1032 دكتوراه

 سارة محمد الرويغ 512

واقع خدمات مراكز ضيافة األطفال في ضوء معايير 

 CDجودة الخدمة مع 

 إشراف: د. نجوى إبراهيم الشرقاوي

 هـ10/8/1032 ستيرماج
خدمة 

 اجتماعية

 منى بنت صالح النادر 512

 -التحرش الجنسي بالمرأة في مجال العمل أسبابة

 هـ15/8/1032 ماجستير CDخصائص المتعرضات له.+  –انتشاره
خدمة 

 اجتماعية

 هيفاء بنت عبدالرحمن الذياب 518

المشكالت الناتجة عن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي 

 ماجستير CD قبلين على الزواج +لدى الم
 

 هـ15/8/1032

 خدمة

 . اجتماعية

 عبد الله الشهراني بدرية بنت سعد 519

األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على التحصيل الدراسي 

 CD+ لدى طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة 

 إشراف: أ.د/ عبيد عبدالله العمري

 هـ14/1/1038 ماجستير
علم 

 االجتماع

 شيماء بنت أحمد علي حمدي 514

النخبة المثقفة وأثرها في التغير االجتماعي بالمجتمع 

 CD( مع 2111-1991السعودي)

 إشراف: د/ فوزية عبدالله أبو خالد

 علم اجتماع هـ11/1/1038 ماجستير

 صالح ناصر الخريجي 511

 CDحوكمة الجمعيات الخيرية مع 

 إشراف :أ.د عبدالمحسن فهد السيف 
 هـ12/0/1038 هدكتورا

خدمة 

 اجتماعية

 نوف عبدالله السهلي 511

الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة المعيلة في 

 CDالمجتمع السعودي مع 

 إشراف: أ.د/ سليمان عبدالله العقيل

 علم اجتماع هـ12/3/1038 دكتوراه

 سارة علي دبيس الخالدي 513

بعض المشكالت االجتماعية ألسر أطفال مرضى 

 cdطان مع السر

 إشراف: د/فاتن محمد عامر

 هـ1/3/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 وداد زايد المطيري 510

المساندة االجتماعية وعالقتها بدعم المشروعات 

 cdالنسائية الصغيرة مع 

 إشراف: د/هدى محمود حجازي

 هـ18/0/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية
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515 
 هشام عبدالله المديميغ

 

ثرة في فعالية الممارسة المهنية في العوامل المؤ

 CDالخدمة االجتماعية مع 

 إشراف: أ./ سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ12/0/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 نورة صياح مناور العنزي 512

المتطلبات المهنية للخدمة االجتماعية بمحاكم االحوال 

 cdالشخصية في المملكة العربية السعودية مع 

 / عبدالمحسن فهد السيفإشراف: أ.د

 هـ11/0/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 بندر عبد العزيز الراشد 512

االنعكاسات االجتماعية لالنتهاكات الناتجة عن سوء 

 cdاستخدام شبكات التواصل االجتماعي +

 إشراف: أ.د/محمد نجيب بوطالب

 علم اجتماع هـ12/0/1038 دكتوراه

 منى محمد حسين الضوراني 518

شكالت األطفال ذوي الظروف الخاصة االجتماعية م

 cdبالمؤسسات اإليوائية + 

 إشراف: د/ فاتن محمد عامر

 هـ13/3/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 محمد مشرع حزام العتيبي 519

معوقات األداء المهني للمرشد األكاديمي ووضع 

تصور مقترح لمهنة الخدمة االجتماعية للحد منها 

 cdمع

 /محمد محمد سعيد محسنإشراف: د

 هـ19/2/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

534 
 منال مشبب القحطاني

031143002 

مدى االختالف في تطبيق المهارات االكلينيكية 

لألخصائي االجتماعي في المجتمعين السعودي 

 cdواألمريكي مع 

 إشراف: أ.د/ سعود بن ضحيان الضحيان

 هـ14/2/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

531 
 ايمان نافع العمري

 

التغيرات التي طرأت على دور الزوج السعودي من 

 CDوجهة نظر الزوجات مع 

 إشراف: أ.د/ عبيد عبد الله العمري

 علم اجتماع هـ11/0/1038 ماجستير

531 
 هياء بنت علي المزيد

033143354 

االتساق بين أدوار االخصائي االجتماعي الطبي 

لمستشفيات الحكومية وأدوار مدير الحالة في ا

السعودية وفقا  لمعايير الجمعية الوطنية األمريكية 

 CDلألخصائيين االجتماعيين مع 

 إشراف: أ.د/ عبدالمحسن بن فهد السيف 

 هـ2/2/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

533 
 هاجر محمد مفلح القحطاني

033143183 

واقع الممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين في 

 CDكز التوحد  مع مرا

 إشراف: د/فاتن محمد عامر

 هـ19/2/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

530 
 محمد فرحان حميدان الشمري

035142423 

انماط القيادة االدارية وعالقتها بمستوى الكفاية 

االنتاجية لالخصائيين االجتماعيين في مؤسسات 

الرعاية االجتماعية في ضوء نموذج الشبكة االدارية 

 CDاسة ميدانية( + )در

 إشراف : أ.د/ عبدالمحسن فهد السيف

 هـ11/8/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية
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535 
 مسعد بن غنام الغنامي العتيبي

033142243 

 

وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك 

االنحرافي لدى المراهقين وسبل العالج من منظور 

المراهقين وسبل العالج من منظور الخدمة 

 CDجتماعية + اال

 إشراف د/ جبرين بن علي الجبرين

 هـ1/8/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

532 
 لما بنت محمد البدنة

035143335 

مالمح الثقافة الفرعية لدى طالبات جامعة الملك 

 cdسعود مع 

 إشراف: د/ خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ13/8/1038 ماجستير

532 
 يسفرة عبدالله المرزوق 

031141804 

 دور التنشئة األسرية في تكوين الوعي البيئي لألبناء

 cdمع 

 إشراف: عمر عبدالجبار محمد

 علم اجتماع هـ13/8/1038 ماجستير

 أمل ناصر الشايع 538

 المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة

 cdمع 

 إشراف: د/ عمر عبدالجبار محمد

 علم اجتماع هـ18/8/1038 ماجستير

539 
 بنت علي الغامدي حنان

030143183 

جودة الحياة لدى طالب وطالبات كلية العلوم واآلداب 

 CDفي جامعة الباحة مع 

 إشراف: أ.د / عزيزة بنت عبدالله النعيم

 علم اجتماع هـ11/8/1038 ماجستير

504 
 حنان بنت حمد عبدالله الدخيل

030143253 

المشكالت االجتماعية التي تواجه مرضى الفشل 

وي في المجتمع السعودي ودور مهنة الخدمة الكل

 CDاالجتماعية في الحد منها مع 

 محمد محمد سعيد محسن -إشراف: أ.د

 هـ18/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

501 
 سلوى بن داود بن سعد بن داود

032143451 

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في الجمعية 

 CDالسعودية لألطفال المعوقين مع 

 سعود بن ضحيان الضحيان –إشراف: أ.د 

 هـ12/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 تمارا بنت محمد الفالح 501

واقع أنظمة العمل السعودية وحقوق المرأة في ضوء 

 CDتحقيق العدالة االجتماعية مع 

 إشراف: أ.د سامي عبدالعزيز الدامغ

 هـ11/8/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 اشدشذى حمد الر 503

استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقته 

 CDبالتوافق الزواجي مع 

 إشراف: د/ عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ11/8/1038 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 هديل سعد عبدالله المضحي 500

مدى رضا المراجعة السعودية عن اجراءات التقاضي 

في محكمة األحوال الشخصية بمدينة الرياض مع 

cd 

 شراف: د/ عمر عبدالجبار محمدإ

 علم اجتماع هـ18/8/1038 ماجستير
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 سارة حماد كتاب العتيبي 505

معوقات مشاركة المرأة السعودية في العمل التطوعي 

من وجهة نظر المتطوعات في الجمعيات الخيرية 

 CDبمدينة الرياض مع 

 إشراف: أ.د/ صالح بن إبراهيم الخضيري

 اجتماععلم  هـ19/8/1038 ماجستير

 حنين عساف أحمد الغامدي 502

العوامل المؤثرة في ممارسة عادة التدخين عند 

 CDالنساء مع 

 إشراف: أ.د/ صالح بن إبراهيم الخضيري

 علم اجتماع هـ18/8/1038 ماجستير

 عهد بنت عامر العبيد الله 502

أثر متابعة المسلسالت التركية المدبلجة على أساليب 

 من وجهة نظر الزوجة التعامل بين الزوجين

 إشراف: د/ عزيزة عبدالله النعيم

 علم اجتماع هـ14/9/1038 ماجستير

 جنى علي سليمان الطيار 508

االتجاهات نحو توظيف االنتقائية النظرية في 

 cdالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 

 إشراف: د/ مجيدة محمد الناجم

 هـ15/8/1038 ماجستير
خدمة 

   اجتماعية

 سناء محسن العتيبي 509

الحقوق القضائية للمراءة في بعض مسائل األحوال 

 CDالشخصية بين النص والتطبيق مع 

 إشراف: د/خالد بن عمر الرديعان

 علم اجتماع هـ12/9/1038 دكتوراه

 روان محمد الفائز 554

االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين في 

 CDالمحاكم الشرعية مع 

 د/ عبدالعزيز عبدالله الدخيلإشراف: 

 هـ12/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 هداية بنت سعد الكريزي 551

قياس واقع األندية الطالبية في الكليات االنسانية 

 CDبجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع 

 إشراف: أ.د/ عبدالله بن سعد الجاسر

 هـ19/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 عبدالله القحطانيتهاني  551

 الوعي البيئي لدى الطالبة الجامعية السعودية

 CDمع 

 إشراف: د/ إبراهيم إسماعيل عبده

 علم اجتماع هـ11/1/1039 ماجستير

 رفعان حمد القحطاني 553

تنمية الوعي االجتماعي نحو ثقافة استخدام الدواء 

 CDفي المجتمع السعودي مع 

 مغإشراف: أ.د/ سامي عبد العزيز الدا

 هـ2/1/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 بيان ابراهيم المحمود 550

المعوقات التي تواجه المرشدين األسريين العاملين 

 CDفي مجال  االرشاد األسري الهاتفي مع 

 إشراف: د/ مرضية محمد البرديسي

 هـ15/8/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 ابتسام رشيد الرشيد 555

ة في تعزيز قيم النزاهة لدى دور األنساق االجتماعي

طلبة المرحلة الثانوية من منظور مهنة الخدمة 

 cdاالجتماعية مع 

 إشراف: د/ مجيدة محمد الناجم

 هـ19/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية
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 بشرى خالد الرشود 552

دور الجمعيات الخيرية النسائية في اشباع احتياجات 

 cdالمرأة المطلقة مع 

 براهيم الشرقاويإشراف: د/ نجوى ا

 هـ15/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 رندة عبدالعزيز المليفي 552

اتجاهات طالب جامعة الملك سعود نحو سلوك العنف 

 cdوالشغب مع 

 إشراف: أ.د/ صالح رميح الرميح

 علم اجتماع هـ15/8/1038 ماجستير

 إقبال صالح الحجيالن 558

اجات الخاصة دور الخدمة االجتماعية مع ذوي االحتي

 cdفي مدارس الدمج االبتدائية بمدينة الرياض مع 

 إشراف: د/ عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ12/2/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 بسمة عبدالكريم المنديل 559

تقويم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية 

 cdالنسائية في مدينة الرياض مع 

 إشراف: أ.د/ محمد سعيد محسن

 هـ18/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 سهام عبدالرحمن العيسى 524

واقع استخدام " نظام نور " بوزارة التعليم في تعزيز 

 هـ12/8/1038 ماجستير التواصل بين المدرسة واألسرة
خدمة 

 اجتماعية

 سارة زيد المجلي 521

اتجاهات الممارسين المهنيين للخدمة االجتماعية نحو 

ي القبلي وعالقته  بتطبيق الميثاق التعصب الرياض

 cdمع  األخالقي

 إشراف: النا بنت سعيد

 هـ12/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 سارة فهد الدوسري 521

الوضع االجتماعي واالقتصادي لفئة)البدون( من 

 cdمنظور الخدمة االجتماعية مع 

 إشراف: د/ النا بنت حسن بن سعيد

 هـ12/8/1038 ماجستير
خدمة 

 تماعيةاج

 منيرة بنت عوض المطيري 523

االتجاه الديني في واقع الممارسة المهنية 

 cdلألخصائيين االجتماعين مع مرضى األورام مع 

 إشراف: د. نجوى إبراهيم الشرقاوي

 هـ15/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 شذا حسين جاري 520

الصعوبات التي تواجه طالبات الخدمة االجتماعية في 

يب الميداني دراسة مطبقة على طالبات كلية التدر

 cdاآلداب مع 

 إشراف: أ.د/ عصام عبدالرازق فتح الباب

 هـ12/1/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 وجدان عبدالرحمن الوهيد 525

المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين مع 

 cdفئة المصابين بالتوحد مع 

 إشراف: د. هناء أحمد أمين

 هـ0/3/1039  رماجستي
خدمة 

 اجتماعية

522 
 نوال بنت صعفق العتيبي

030143391 

الثقافة الحقوقية للمرأة السعودية ومدى الحاجة لنظام 

األحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية من 

 cdوجهة نظر االكاديميات والطالبات مع 

 

 إشراف: أ.د/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ

 ـه10/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية
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 بدرية سعود المطيري 522

-األسباب-الطالق العاطفي بين الزوجين)األنواع

اآلثار( وإسهامات الخدمة االجتماعية في الحد منه 

 cdدراسة ميدانية في مدينة الرياض مع 

 إشراف: أ.د عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ12/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

528 
 لشهريعبدالله بن هادي ا

032142143 

العوامل المؤدية لزيادة التطرف الفكري واألساليب 

 CDالمهنية للحد منها + 

 إشراف: أ.د/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ

 هـ11/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

529 
 عبدالله مبارك ال بريك

032142249 

 الحاجة لوجود هيئات مهنية عمالية متخصصة

 +CD 

 ن عبدالعزيز الدامغإشراف: أ.د/ سامي ب

 هـ2/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

524 
 رشا محمد المقباس الدوسري

 

اتجاه منسوبات أعضاء هيئة التدريس نحو عمل 

 CDالمرأة في المجالس البلدية+

 إشراف: د/ موضي مطني الشمري

 علم اجتماع هـ12/0/1039 ماجستير

 بدور محمد البليخي 521

لبات الدراسات العليا المعوقات التي تواجه طا

 CDوعالقتها بالتوافق االجتماعي+

 إشراف: د/ نوف إبراهيم ال الشيخ

 علم اجتماع هـ19/3/1039 ماجستير

521 
 سارة سعود السبيعي

032143492 

المعوقات التي تواجه مؤسسات رعاية الفتيات في 

 CDالتأهيل المهني للنزيالت+ 

 إشراف: د/ فاتن محمد عامر

 هـ34/3/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

523 
 مشاعل بنت عبدالرحمن الداعج

035143218 

المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي 

تواجه مقدمي الرعايةلمرضى الخرف في المملكة 

 CD+ العربية السعودية

 إشراف: أ.د/ عبدالله بن سعد الجاسر

 هـ12/0/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

520 

 

 ابراهيم القرناس هيا محمد 

035143131 

دور الخدمة االجتماعية في تنمية المسؤولية 

 CDاالجتماعية لدى الطالبة الجامعية+ 

 إشراف: د/ هدى محمود حجازي

 هـ12/3/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 عبدالله بن محمد العمري 525

تعزيز الشعر الشعبي للقيم االجتماعية في المجتمعات 

 CDالخليجية + 

 شراف: أ.د/ صالح بن إبراهيم الخضيريإ

 علم اجتماع هـ13/3/1039 ماجستير

522 
 سمية خلف الدوسري

035143424 

المشكالت االجتماعية لطالبات صعوبات التعلم في 

 CDمدارس التعليم العام + 

 إشراف: د. هناء أحمد أمين محمد

 هـ1/0/1039 ماجستير
الخدمة 

 االجتماعية

522 
 شيعماد أحمد جميل ك

032142145 

تقويم آليات تقدير قيمة النفقة للمطلقة وأبنائها 

 CDبمحاكم األحوال الشخصية+ 

 إشراف: أ.د/ عصام عبدالرازق فتح الباب

 هـ11/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية
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528 
 خالد بن عبدالرحمن المنصور

032142140 

تقويم كفاءة وفعالية الخدمات االجتماعية المقدمة من 

دمة االجتماعية في المستشفيات العامة قسم الخ

 CDبمنطقة الرياض +

 إشراف: أ.د/ عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ11/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 فريد بن علي الزغيبي 529

واقع برامج التوجيه واالرشاد المقدمة في المدارس 

 CDالحكومية واألهلية + 

 إشراف: أ.د/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ

 هـ11/3/1039 كتوراهد
خدمة 

 اجتماعية

584 
 محمد ياحي يحيى المالكي

030914153 

االحتياجات االجتماعية والنفسية لأليتام في 

 CDالمؤسسات اإليوائية + 

 إشراف: أ.د/ عبدالله بن سعد الجاسر

 هـ18/8/1038 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

581 
 وليد عبدالله السلوم

030142812 

حتياجات أسر ذوي الشلل نحو نموذج مهني ال

 الرباعي والخدمات المقدمة لهم  

 CD)دراسة ميدانية( + 

 إشراف: أ.د/ عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ34/3/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

581 
 عمشاء بنت حمود المطيري

030143111 

واقع الممارسة المهنية لألخصائية االجتماعية في 

 لدى الطالبة الجامعية التعامل مع المشكالت السلوكية

 CDمع 

 إشراف: د/ هدى محمود حجازي

 هـ13/0/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

 نورة بنت عبدالله النفيسة 583

اتجاه الشباب نحو دور وسائل التواصل االجتماعي 

في اثارة القضايا االجتماعية في المجتمع السعودي 

 CD)تويتر انموذجا ( مع 

 مريإشراف: د/ موضي مطني الش

 علم اجتماع هـ12/0/1039 ماجستير

 هيا مشوح المشوح 580

 المشكالت االجتماعية الناتجة عن التمييز في التربية

 CDبين الجنسين مع 

 إشراف: أ.د/ محمد نجيب بو طالب

 علم اجتماع هـ3/2/1039 ماجستير

 نورة سعد عبدالله العتيبي 585

كترونية اتجاهات طلبة كلية اآلداب  نحو الجرائم اإلل

  CDمع 

 إشراف: د. عمر عبدالجبار محمد أحمد

 علم اجتماع هـ9/3/1039 ماجستير

 فاطمة صوعان  أحمد عناب 582

واقع الممارسة المهنية لتدخل األخصائيين 

االجتماعيين  في األزمات والكوارث في القطاع 

 CDالصحي مع 

 إشراف: د. عبدالعزيز عبدالله الدخيل

 هـ13/0/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

582 
 علي بن صالح المقيطيب

031145838 

واقع ممارسة منظمات القطاع الخاص للمسؤولية 

االجتماعية ومعوقات تطبيقها في المجتمع السعودي 

 CDدراسة ميدانية. مع  –

 إشراف: أ،د. عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ14/0/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية



-43- 

 التخصص تاريخ التخــــرج الدرجة عنــــــوان الرســـــالة اسم الطالب/ الطالبة م

588 
 مريم بنت مفرح النجعي

035143141 

تقويم دور شبكة األمان االجتماعي في تلبية احتياجات 

 cdالمرأة المطلقة المعيلة مع 

 إشراف:أ.د الجوهرة بنت فهد الزامل

 هـ14/2/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

589 

 شريفة علي جابر عسيري

033143111 

 

احتياجات المراهقات في األسر السعودية الفقيرة 

جتماعية في التعامل معها مع ومساهمة الخدمة اال

CD 

 إشراف: د. النا حسن بن سعيد

 هـ12/0/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

594 
 منال عبدالله جازع العجمي

031151832 

اتجاهات الطالبات الجامعيات وأسرهن نحو المشاركة 

 CDفي انتخابات المجالس البلدية مع 

 سعود ضحيان الضحيانإشراف: أ.د: 

 هـ12/5/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

591 
 سراء سليمان العقيل

030143389 

المشكالت التي تواجه الطفل في مرحلة رياض 

 CDاالطفال وآلية تعامل الخدمة االجتماعية معها + 

 إشراف: د. الجوهرة بنت فهد الزامل

 هـ11/2/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

591 
 طالل مطلق العتيبي

032142531 

متقاعدين في المجتمع السعودي + واقع ترويح ال

CD 

 إشراف: أ.د/ سليمان بن عبدالله العقيل

 علم اجتماع 1039/1418 ماجستير

593 
 نورة سالم عائض القحطاني

031141294 

المشكالت التي تواجه أسر أطفال التوحد ودور مهنة 

 CDالخدمة االجتماعية في مواجهتها+

 إشراف: د. جبرين بن علي الجبرين

 هـ14/0/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

590 
 محمد مشبب األحمري

035142198 

نحو نموذج مهني للخدمة االجتماعية لإلرشاد 

 CDاألسري "دراسة ميدانية" + 

 إشراف: أ.د:  عبدالمحسن بن فهد السيف

 هـ12/0/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 مرام محسن المطيري 595

لدى طالبات المشكالت المترتبة على سلوك التنمر 

 CDالمرحلة االبتدائية مع 

 إشراف: د. هناء أحمد أمين

 هـ13/2/1039 ماجستير
خدمة 

 اجتماعية

592 
 أفنان محمد الرويبعة

031141812 

المشكالت االجتماعية لمرضى السمنة المفرطة ودور 

 CDاالخصائي االجتماعي في معالجتها والحد منها +

 إشراف: د. جبرين بن علي الجبرين

 هـ12/0/1039 ستيرماج
خدمة 

 اجتماعية

592 
 مسفر بن محمد المالكي

035142338 

تحديد معايير تحقيق جودة حياة األسرة السعودية  من 

 CDوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والخبراء+

 إشراف: أ.د. عصام عبد الرازق فتح الباب

 هـ14/2/1039 دكتوراه
خدمة 

 اجتماعية

 


