
 

 الدرجة السنة اسم الطالب عنوان الرسالة الرقم

1 
لطلبة الصف العاشر األساسي على تحصيل الطلبة  أثر إستخدام الحاسوب في تدريس األحياء

 وإتجاهاتهم نحو الحاسوب
 ماجستير .2000 .صالح لطفي أحمد محمد

2 
لطلبة الصف الحادي عشر على تحصيلهم  أثر إستخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات

 وإتجاهاتهم نحو الحاسوب
 ماجستير .2001 .يوسف محمد جبر صبح

3 
الثانوية بدولة االمارات العربية المتحدة على  تقويم فاعلية برامج تدريب معلمي المرحلة

 نظر المعلمين وجهةاستخدام الحاسوب في التدريس من 

فيصل عبيد أحمد عبيد 

 المؤذن الطنيجي
 ماجستير .2004

4 
التربية االسالمية في المدارس الثانوية في  معوقات استخدام الحاسوب في تدريس مادة

 السعودية محافظة الخبر في المملكة العربية

جابر صرير محمد 

 .العجمي
 ماجستير .2004

 ماجستير .2005 .مجدي عبد الكريم أبو زينة أثرها في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء و دراسةتصميم حقيبة تعليمية محوسبة  5

6 
لتكولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في التدريس في  واقع إستخدام معلمي المرحلة الثانوية

 عمان المدارس الثانوية الحكومية في
 ماجستير 2005 .ملك نمر مبسلط

7 
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن لتكنولوجيا  دام أعضاء هيئة التدريس فيواقع إستخ

  المعلومات و اإلتصاالت في التدريس
 ماجستير .2005 .محمد أحمد الزهراني

8 
التربويين للحاسوب في مهماتهم اإلدارية و الفنية بمنطقة  واقع استخدام المشرفين و المشرفات

  العربية السعودية الحدود الشمالية في المملكة
 ماجستير .2006 .النوري بن حجي العنزي

9 
في المرحلة الثانوية في مدارس عمان لمفهوم  درجة استيعاب معلمي التربية اإلسالمية

  توظيفهم له في تدريسهم الفعلي تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت و
 ماجستير .2006 .سهير سعيد شلبي

 دكتوراة .2006 .محمد خالد الحمران  المعلومات و اإلتصاالت في المدارس اإلستكشافية في األردن ولوجيادراسة ميدانية لواقع تكن 11

11 
المفاهيم البديلة في وحدة المواد الهيدروكربونية لدى  أثر استخدام برنامج حاسوبي في تغيير

  العلمي في المملكة العربية السعودية طالبات الصف الثاني الثانوي
 ماجستير .2007 .ليمان شاماننجالء س



12 
المتعددة و مستوى تحصيل الطلبة السابق على اكتساب  أثر طرق العرض باستخدام الوسائط

  األساسية العليا المفاهيم الفيزيائية في المرحلة
 ماجستير .2007  .أسماء خليل حميض

13 
الصف األول الثانوي التجويد على تحصيل طلبة  أثر استخدام الحاسوب في تدريس التالوة و

  العربية السعودية في مدارس محافظة حفر الباطن في المملكة
 ماجستير .2007  .طالل فرج الظفيري

14 
محافظة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية نحو ظاهرة  إتجاهات معلمات المرحلة الثانوية في

  استخدامهن لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في التدريس العولمة و أثر ذلك على
 ماجستير .2008 .منى بنت خلف العنزي

15 
لمهارات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في  درجة إمتالك و ممارسة معلمي تربية الطفل

  نحوها رياض األطفال في عمان و اتجاهاتهم
 ماجستير .2008 .ميساء محمود الضميري

16 
لمعلمي التربية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية   كفايات التكنولوجية التعلمية الالزمةال

  عمان  و مدى ممارستهم لها
 ماجستير .2008 تهاني رداد الجوفي

17 
جامعة الملك خالد بن عبد العزيز في المملكة العربية  مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في

  واتجاهاتهم نحوه رونيالسعودية للتعلم اإللكت
 ماجستير .2008 .منى رجاء الحافظي

18 
بدولة الكويت نحو إستخدم اإلدارة اإللكترونية  إتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية

  في العمل اإلداري

عايشة مزيد مطلق 

 .الرشيدي
 ماجستير .2008

19 
 لومات واالتصاالت في التربيةفي تكنولوجيا المع دراسة تقويمية لبرنامج الدبلوم العالي

(ICTE) في الجامعة األردنية  
 دكتوراة .2009 .عطا أحمد حسن أبو الحاج

21 
 (Eduwave) الثانية لمنظومة التعلم اإللكتروني واقع استخدام معلمي ومعلمات تربية عمان

  واتجاهاتهم نحوها
 ماجستير .2010 .بدور سعيد العتال

21 
الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات في  على تحصيل طلبةأثر التعلم اإللكتروني 

  واتجاهاتهم نحوه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
 ماجستير .2009 .الغامدي، أريج علي مبارك

22 
المعلمين عن بعد القائمة على الحقائب اإللكترونية في  دراسة تحليلية لمحتوى برامج تدريب

  السعودية عليموزارة التربية والت

العسبلي، منصور فراج 

 .شاكر
 دكتوراة .2010

23 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التدريس  درجة االستيعاب والتوظيف لمفهوم

  األساسية العليا في مدارس عمان الخاصة لدى معلمي اللغة العربية للمرحلة

الجوفي، حنان مشعان 

 .فاضل
 ماجستير .2010



24 
الستخدامات اإلنترنت من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية  ر التعليمية واالجتماعيةاآلثا

  المملكة العربية السعودية ومعلميهم وأولياء أمورهم في

العنزي، سعود بن فرحان 

 .بن عزيز
 دكتوراة .2010

25 

ياس أثره على وتجويده باستخدام المقرأة اإللكترونية وق تصميم موقع لتعلم تالوة القرآن الكريم

الثانوي في المملكة العربية السعودية لمهارات التالوة وأحكام  تحصيل طالب الصف الثالث

  نحو المقرأة اإللكترونية التجويد واتجاهاتهم

 دكتوراة .2010 .العنزي، مصعب بن مطلق

26 
االت الصناعي لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتص درجة امتالك معلمي المرحلة الثانوية

  واستخدامهم لها في التدريس
 ماجستير .2011 العويدات، علي محمد علي

27 
بمحافظة القريات لمفهوم اإلدارة اإللكترونية وعالقته  درجة وعي مديري المدارس الحكومية

  والبشرية الالزمة لتطبيقها في العمل اإلداري بتحديد المتطلبات المادية

الشكرة، عبد اهلل بن جزاء 

 .انبن فرح
 ماجستير .2011

 


