
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 املشرف التاريخ اليوم عنوان البحث الرقم اجلامعي االسم م

 44170428 رشا سعود محزة زاكور 1
للتطبيقات الذكية يف إدارة استخدام األسرة 

 شئونها وأثره على جودة احلياة األسرية
 أ.د.منى موسى هـ10/4/1442 االربعاء

 44170215 فاطمة يعقوب الشمراني 2
 األمنسرة السعودية وأثرة على األإدارة ضغوط 

 (2030بناء يف ضوء رؤية اململكة لأل النفسي 
 شعبان أ.د.اميان هـ30/4/1442 الثالثاء

 44170023 عهود طالل مجيل حسنني 3

ت جتميلية للمسكن التصميم مكم

مستوحاة من منتجات احلرف اليدوية التقليدية 

 السعودية برؤية معاصرة

 د.رانية عبدالرمحن هـ7/5/1442 الثالثاء

 44170406 والء يوسف أمحد جاها 4
رؤية مجالية للحلي واجملوهرات كمصدر 

 األثاث ومكمالت املسكنإبداعي لتصميم 
 د.جوهرة اخلليوي هـ9/5/1442 اخلميس

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 املشرف التاريخ اليوم عنوان البحث الرقم اجلامعي االسم م

 44170097 غادة ابراهيم بن صاحل القاضي 1

  الضيافة مسكن حنو السعودية األسر اجتاهات

(Bed&Brakfast/وافطار مبيت)االقتصادية النعكاساته وادراكها 

 . والوطن األسرة على والسياحية واالجتماعية

 ىموس منى.د.أ هـ9/7/1441 األربعاء

 44170406 والء يوسف أمحد جاها 2
 للمرأه الذات وادارة تطوير يف ودورها االجتماعي التواصل برامج 

  السعوديه
 ىموس منى.د.أ هـ9/7/1441 األربعاء

 44170428 رشا سعود محزة زاكور 3
 املقامه الرتفيهيه الفعاليات حضور حنو األسر اجتاهات

 السعوديه مبواسم
 ىموس منى.د.أ هـ23/7/1441 األربعاء

 44170215 فاطمة يعقوب الشمراني 4
 لتحقيق البشرية ملواردها السعودية االسرة تنمية واقع

 (متني بنيانه حيوي جمتمع) 2030 رؤية هدف
 موسى منى.د.أ هـ23/7/1441 األربعاء

 44170405 حبيب اهلل نعفراء عبد الرمح 5
 املسكن يف لألثاث املرونة حتقيق دراسة) البحث اسم

 املعاصر السعودي
 األربعاء

1  /8  /1440 

 هـ
 العبدلي مسريةأ.د.

 44170067 روبا سليمان بن حممد الفنيخ 6
على إدارة الفراغات  الوعي البيئي املستدام وانعكاسة

 اخلارجية للمسكن
 العبدلي مسريةأ.د. هـ1/8/1441 األربعاء

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم م
الرقم 

 اجلامعي
 املشرف التاريخ اليوم عنوان البحث

 44170403 هديل حممد على بن عمران 7
 ومفروشات أثاث تصميم يف السعودي الرتاث مجاليات من االستلهام

 طفل حلجرة واالبتكار باألصالة متتاز
 ىموس منى.د.أ هـ٨/٨/١٤٤١ األربعاء

 44170086 سحر عبداهلل بن علي اخلطيب 8
 األسره مقومات على النواه مسكن مقرتح تنفيذ أثر

 السعودية
 ىموس منى.د.أ هـ٨/٨/١٤٤١ األربعاء

 44170023 عهود طالل مجيل حسنني 9
 اهلوية تعزيز على وانعكاسها احلرفية التدريبية الربامج

 السعودية املرأة لدى الوطنية
 العبدلي مسريةأ.د. هـ14/8/1441 األربعاء

 44170409 سعدية اسعد عمر عقيب 10
 املستدامة التنمية ضوء يف السكنية البيئة تصميم

 السكين الرضا علي وانعكاسه
 العبدلي مسريةأ.د. هـ14/8/1441 األربعاء

 44170405 دمية حممد صاحل بندقجي 11
 لدى التطوعي العمل تنمية يف ادورها السعودية األسر وعي

 ٢٠٣٠ السعودية العربية اململكة رؤية ضوء يف األبناء
 العبدلي مسريةأ.د. هـ22/8/1441 األربعاء

 44170199 خدجية حامد بن حممد احلارثي 12
 االبناء لدى السيرباني باالمن الوعي تعزيز يف الوالدين دور

 ٢٠٣٠ اململكة رؤية ضوء يف
 العبدلي مسريةأ.د. هـ22/8/1441 األربعاء

 


