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 بكالوريوس في اآلداب والتربية ،تخصص تربية اسالمية بتقدير ممتاز مع مرتبةالشرف ،كلية التربية في القصيم 2211 ،هـ.
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

االهتمامات البحثية:

• إدارة الجودة الشاملة.
• إدارة رأس المال الفكري.
• اإلدارة األكاديمية.
• اإلدارة اإللكترونية.
• القيادة التحويلية.
• اإلبداع اإلداري.
• المشاركة المجتمعية.
• العالقات اإلنسانية.
• الحوكمة اإلدارية.

النتاج العلمي:
المدراس الثانوي ِة بمدين ِة بريدة َ في تفعي ِل المشارك ِة المجتمعيّ ِة (دراسةٌ
دور مديري
ِ
 .1هيله منديل دمحم التويجريُ .)5112 ( .
ميدانيةٌ) ،مجلة التربية ،كلية التربية ،جامعة األزهر بالقاهرة ،العدد ( ،111الجزء األول) ،ص ص .215-724
ي وعالقتُهُ باألداء الوظيفي للعاملين اإلداريّين في كلي ِة التربي ِة ببريدة َ في
 .5هيله منديل دمحم التويجري .)5111( .اإلبداعُ اإلدار ّ
القصيم (دراسة ميدانية)  ،رسالة الخليج العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
جامع ِة
ِ
العدد  ،171ص ص .111-47
 .3هيله منديل التويجري ،متطلبات تنفيذ االتصال اإلداري لدى عمداء كليات جامعة القصيم في ضوء اإلدارة اإللكترونية ،المؤتمر
التربوي الدولي األول تطوير األداء األكاديمي لكليات التربية رؤية استشرافية ،في الفترة من  1-2جماد األولى 1731هـ ،جامعة
الجوف ،ص ص .531-171
ي ِ بمدينة بريدة َ في
 .7هيله منديل دمحم التويجري ،القيادة ُ التحويليّةُ وعالقتُها بفعالي ِة اتخا ِذ
القرار لدى رؤساءِ
ِ
أقسام اإلشرافِ التربو ّ
ِ
القصيم (دراسة ميدانية) ،مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين ،تاريخ خطاب قبول البحث للنشر
منطق ِة
ِ
 17أبريل 5111م.
 .2هيله منديل دمحم التويجري ،العالقاتُ اإلنسانيةُ لدى مديري
ِ
ِ الرضا الوظيف ّ
المدارس االبتدايي ِة بمدينة بريدة َ كمدخل لتحقي ِ
يِ
للمعلمين ،بحث مقبول للنشر في مجلة" دراسات" عدد العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة األردنية .تاريخ خطاب قبول
البحث للنشر في 5111/15/2م.
 .1هيله منديل دمحم التويجري .)5112( ،إنجازات اإلدارة األكاديمية للمرأة الماليزية ،دراسة تحليلية مقارنة بالمملكة العربية
السعودية-جامعة القصيم نموذجا ،بحث منشور في مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة قناة السويس ،العدد التاسع ،ص ص
.514-121
 .4هيله منديل دمحم التويجري ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم تطور المفهوم من جودة العمليات إلى جودة الخدمة ،منشور في مجلة
– التعليم العالي في العالم اإلسالمي – اإلدارة – المناهج-الجودة-العدد االول -5117مركز إدارة األبحاث – المعهد العالمي -
الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا ،ص ص .373-343

