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�شكر وتقدير
نتوجه بالشكر اجلزيل لوزارة التعليم العالي على دعمها لتوجه عصري جديد لدعم مسيرة 
البحث العلمي يف اململكة، والذي يعطي داللة واضحة على اهتمام وزارة التعليم العالي يف 
اململكة باملجتمع وتواصله معه. كما نشكر تبني الوزارة لهذا النوع من املبادرات »مبادرة 
مراكز األبحاث الواعدة يف اجلامعات السعودية« بتقدميها العروض جلميع اجلامعات السعودية، 
والذي كان من شأنه رفع الروح املعنوية للباحثني،وتغذية الروح الوطنية،ومتكينهم من 
خلق التفاعل اإليجابي مع قضايا الوطن عن طريق البحث العلمي كأحد الوسائل واألدوات 
التي نستطيع من خاللها املساهمة بتحقيق األمن الوطني، والتوصل إلى تقييم متكامل 
واملستقبلية من خالل حتديد املشكلة  اجلارية  املجتمع، ولألحداث  السلبية يف  للظواهر 
 املجتمعية،وتصنيفها واختيار أفضل البدائل العملية حللها بأسلوب واقعي قابل للتنفيذ واملتابعة. 
»مركز  مبشروع  بالفوز  عبدالرحمن  بنت  نوره  األميرة  جامعة  مشاركة  تكللت  وقد 
التي  املشاريع  املرأة« وكان ضمن  ودراســـــات  االجتماعية  البحوث  الواعدة يف  األبحاث 
حالفها احلظ، وقد مت بحمد اهلل توقيع متويل عقد املركز بني وزارة التعليم العالي واجلامعة

بتاريخ 24/ 3/ 1432هـ ملباشرة العمل باملركز.
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فكرة املركز : 

تقوم فكرة إنشاء مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على أن املعرفة العلمية 
هي أساس تقدم املجتمعات، وأن الدراسات واألبحاث العلمية هي األساس التي تبنى عليه املعرفة العلمية. وعليه فإن اكتشاف 
الظواهر االجتماعية السلبية ومعاجلتها ووضع احللول الناجعة لها، ال يتأتى إال من معرفة علمية حقيقية مبنية على دراسة للواقع 
بكل معطياته، وعليه تعد األبحاث والدراسات واألعمال الفكرية واألكادميية املشتركة بني باحثات ومتخصصات من 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن واجلامعات األخرى باململكة من أهم أهداف عمل املركز، إلى جانب اجناز الدراسات 
الندوات  إلى  اخلاص، إضافة  القطاع  مع  املجتمعية  الشراكة  ملبدأ  املركز جلهات أخرى حتقيقا  املطلوبة من  واألبحاث 
واحملاضرات واملؤمترات العلمية، وورش العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير، وأيضا إبرام مذكرات 
تفاهم يف املجاالت البحثية واالستشارية مع القطاعات املختلفة باملجتمع، والتطلع من خالل تلك األهداف أن يسهم املركز 
يف خلق مناخ يساعد يف تنمية وتطوير البحث العلمي يف مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، والتي من شأنها أن تعالج 
 الظواهر السلبية يف املجتمع السعودي بطريقة علمية ومنهجية ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف احلالية واملستقبلية للوطن.

ر�ؤية املــركز:

 التطلع نحو ريادة علمية يف مجال البحوث االجتماعية ودراسات املرأة محليًا وإقليميًا.

ر�سالة املركز:
باملرأة  العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط منها  البحث  بتفعيل  توفير مناخ علمي مالئم وذلك 
للوصول ألنسب احللول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة  التدريس يف صناعة السياسة االجتماعية وتقوميها 

والتواصل مع املخططني وصناع القرار للمساهمة يف قيادة التنمية الشاملة على املستوى الوطني.
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يهدف مركز �لبحوث �لجتماعية ودر��سات �ملر�أة بجامعة �لأمرية نورة  بنت عبد �لرحمن �إىل حتقيق 

�لأهد�ف �لتالية:

1- اعطاء قضايا الوطن األولوية وااللتزام نحوها بتهيئة مناخ يساعد يف تنمية وتطوير البحث العلمي يف مجاالت العلوم 
تتطلب  والتي  السعودية  العربية  اململكة  املستجدة يف  والظواهر  للقضايا  الرسمي  االنتباه  ولفت  واإلنسانية  االجتماعية 

التدخل السريع.

2- معاجلة الظواهر السلبية يف املجتمع السعودي بطريقة علمية ومنهجية ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف احلالية 
واملستقبلية للوطن. 

3- دعم حركة النشر والبحث العلمي يف اململكة العربية السعودية.

4- املساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يف حتقيق األهداف التي تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى 
حتقيقها.

حلول  إبراز  يف  للمساهمة  اجلنسني  ومن  مختلفة  علمية  تخصصات  من  السعودية  العربية  اململكة  الباحثني يف  دعم   -5
لقضايا مجتمعهم.

6- سد النقص القائم يف الدراسات واألبحاث العلمية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام ودراسات املرأة بشكل 
خاص يف اململكة العربية السعودية.
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املجاالت البحثيـة للمركـز
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ا�سرتاتيجية العمل يف املركز:

يتبنى مركز البحوث االجتماعية ودراسات المرأة بجامعة األميرة نورة  بنت عبد الرحمن 
استراتيجية بحثية شاملة وهي:

أواًل:
يكون  بحيث  فيه  والتعمق  محدد  موضوع  أو  واحدة  قضية  على  والتركيز  التخصص  به  ويقصد  التخصصي:  االجتاه 
مركز الدراسات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  األكثر تخصصًا يف املجال الذي يختاره. ويفضل أن يكون 
املرأة ألسباب عديدة أهمها: املتخصصة يف قضايا  املرأة ودعم األبحاث ونشر الكتب  التركيز على دراسات وقضايا 

 أواًل: أن قضايا املرأة لم حتظى باالهتمام العلمي الذي تستحقه يف اململكة العربية السعودية .
ثانيًا: عدم وجود جهة علمية أو مركز بحوث متخصص يف دراسات وقضايا املرأة يف اململكة العربية السعودية.

 ثالثًا: ألنها متثل حاجة ملحة وستكون أكثر إحلاحًا يف املستقبل املنظور.
فاإلستشراف العلمي لألوضاع السياسية واالجتماعية يدل على أن أوضاع املرأة يف اململكة العربية السعودية ستتغير، 

 وسيكون هناك حاجة ملركز متخصص يف دراسات وقضايا املرأة.

 املزايا:

 يحقق عمق وتخصص مطلوب ومفقود يف الوقت نفسه يف املجتمع العربي السعودي.
 أن مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة سيكون مبثابة مرجعية علمية يف مجال دراسات وقضايا املرأة.

 يحقق التميز ملركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة.
يسد نقص وثغرة علمية يف مجال دراسات وقضايا املرأة.
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ثانيًا:
املنح البحثية والتي تبلغ ميزانياتها بحدود  150.000 ريال: ويشتمل على دعم مشاريع األبحاث الصغيرة وكذلك دعم 

تأليف الكتب عن موضوعات تقع يف مجال أبحاث املركز.

 املزايا:
 إمكانية دعم عدد أكبر من البحوث والكتب سنويًا.

 إمكانية دعم عدد أكبر من الباحثني.
 نتائج هذا النوع من األبحاث سريع.

التمكن من التركيز على املشكالت/ الظواهر الصغيرة واملشكالت/ الظواهر احمللية 
 واملشكالت/ الظواهر التي ليست لها صفة االنتشار العام يف املجتمع. 

 تشجيع الباحثني من اجلنسني على البحث وإثراء احلركة العلمية.

ثالثًا:
نشر أبحاث الدراسات العليا والرسائل العلمية اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه يف اجلامعات السعودية: وتقوم 
فكرة هذا اخليار على دعم الطالب والطالبات يف مرحلة الدراسات العليا لنشر أبحاثهم التي سينالون من خاللها إما درجة 
املاجستير أو درجة الدكتوراه، ويكون هذا الدعم دعمًا ماديًا محدودًا يتراوح من10,000 –15,000 ريال لكل رسالة، 

على أن ينظر يف احلاالت االستثنائية نظرة خاصة.

 املزايا: 

أن الرسائل اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه هي عبارة عن أبحاث متخصصة ودقيقة يف مجاالت علمية متنوعة، 
   وبالتالي توسع قاعدة التخصصات املدعومة.

أن الرسائل اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه هي عبارة عن أبحاث يتم عملها وتنفيذها حتت إشراف أساتذة لهم 
 خبرات علمية طويلة، ويتم مناقشتها عن طريق جلان علمية متخصصة، ويتم تنفيذها حتت مظالت جامعات معترف بها.

العربية  اململكة  اجلامعات يف  تنفيذها واإلشراف عليها يف  يتم  والدكتوراه  املاجستير  اجلامعية يف مرحلتي  الرسائل  أن 
السعودية واملنتشرة بدورها يف أنحاء اململكة، مما يحقق نوعًا ال بأس به من االنتشار.
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رابعًا:
 دعم املشروعات البحثية الوطنية التي تكون على مستوى اململكة العربية السعودية وتعالج مشكالت ذات أهمية وطنية: 
وتقوم فكرة هذا اخليار على دعم الدراسات واألبحاث املرتبطة بظواهر أو مشكالت منتشرة يف أنحاء اململكة بهدف 
إماطة اللثام عنها أو إيجاد حلول لها مما يعطيها صبغة األبحاث الوطنية حيث ال يتم التركيز يف هذه الدراسات واألبحاث 
على نطاقات جغرافية محددة. وهذا النوع من الدراسات واألبحاث ليس له سقف فيما يتعلق بامليزانية وحجم الدعم، بل 

يتم حتديد حجم الدعم تبعا ملوضوع الدراسة والبحث. 

املزايا:
أن نتائج هذا النوع من األبحاث والدراسات يف غاية األهمية وميكن االعتماد عليها يف إيجاد سياسات اجتماعية جديدة 

وتغيير سياسات اجتماعية قائمة.
 أن هذا النوع من الدراسات تساعد املخططون ومتخذي القرار - كل يف موقعه - على اتخاذ قرارات حاسمة على أساسها. 
سليمة. علمية  بطريقة  نفذت  إذا  والسيما  جدًا،  ضئيلة  الدراسات  من  النوع  هذا  نتائج  يف  التشكيك  إمكانية   أن 

أن هذا النوع من الدراسات واألبحاث نادر جدًا ومطلوب جدًا يف املجتمع العربي السعودي.
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خام�سا:                  
االجتاه الشامل يف دعم الكتب والدراسات واألبحاث العلمية: وتقوم فكرة هذا اخليار على أن تبقى جميع األبواب مفتوحة ملركز البحوث 

االجتماعية ودراسات املرأة، بحيث يتم تبني كل اخليارات السابقة، باإلضافة إلى دعم تأليف الكتب. وسيشمل هذا اخليار ما يلي:

أواًل:   نشر أبحاث الدراسات العليا والرسائل العلمية اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه يف اجلامعات السعوديــة. وستكون هذه املنح 
مادية يتراوح حجمـها مــا بني10,000 –15,000 ريال حسب موضـــوع البحث، علــى أن ينظــر يف احلاالت االستثنائية نظرة خاصة، وسيكون 

هناك )7( منح لكل عام كحد أقصى.

ثانيًا: املنح البحثية التي تبلغ ميزانياتها بحدود 150,000 ريال لكل منحة، وسيكون هناك )7( منح لكل عام كحد أقصى.
ثالثًا: دعم املشروعات البحثية الوطنية التي تكون على مستوى اململكة العربية السعودية وتعالج مشكـــالت ذات أهمـــية وطنية، وميكن 

دعم مشروع بحثي وطني كل عام أو عامني أو حسب إمكانيات املركز املادية.

رابعًا: االجتاه التخصصي: ويكون التركيز فيه على البحوث االجتماعية ودراسات قضايا املرأة. 
خامسًا:   دعم تأليف أو شراء حقوق الكتب: يقوم املركز بدعم مشروعات تأليف أو شراء حقوق الكتب، واألولـــوية فــي الدعم للكتب 
ذات اجلانب العملي التطبيقي، وذات املوضوعات احلديثة التي تعالـج مشـكالت مجتمعية واجتماعيـة وقضـايـا إنسانية وتقدم حلواًل لها أو آليات 

للتعامل معها. 

سادسا: االستشارات: يقدم املركز االستشارات املتخصصة ملؤسسات املجتمع احمللي احلكومية واخلاصة ذات العالقة واالرتباط باملجال 
االجتماعي واملؤسسات اخلدمية اخلاصة باملرأة يف املجاالت املختلفة.

الندوات  جانب  وإالقليمية،إلــى  احمللية  العلمية  واملنتديات  واملؤمترات،  التدريبية،  البرامج  بتقدمي  املركز  يهتم  والتدريب:  التطوير  سابعا: 
واحملاضرات العلمية ذات العالقة، وورش عمل متخصصة ومعارض علمية، عاليــة املســـتوى يف مجــال البحوث االجتماعية ودراسات املرأة وفقًا 

ملعايير دولية تتناسب وحاجات املجتمع، من خالل التواصـل املستمر مع دوائــر التدريب يف املؤسسات املختلفة.
عبد  بنت  نورة   األميــرة  جامعة  يف  وثانيـــًا  أواًل  يف  املذكورة  املنح  برامج  عن  اإلعالن  املرأة  ودراسات  االجتماعية  البحوث  ملركز  وميكن 
الرحمن وكذا اجلامعات السعودية، والتعامل مع املخططات واملشروعات البحثية التي ترد وسترد للمــركز حسب مالءمتها مع ثالثًا ورابعًا 
باملقترحات  التقدم  بعد  وخامسا،  ورابعًا  بثالثــــًا  يتعلق  فيمــــا  الباحثني  أو  للباحـث  املباشر  بالتكليف  يقوم  أن  للمركز  وميكن  وخامسًا. 

 للمركز وفحصها وحتكيمها من خالل جلنة املركز ومتخصصون يف نفس املجــال. 
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 املزايا:
 يحقق قدر أكبر من املرونة ملركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة. 

 يحقق خبرة أكثر ملركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة.
 أنه يحقق فائدة أكبر وأعم من بقية اخليارات.

 يتحاشى العيوب املوجودة يف كل من اخليارات السابقة على حدة.

طريقة احلصول على الدعم:
ميكن احلصول على الدعم املادي واملنح البحثية من مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحمن عن طريق التقدم مبخطط مشروع بحثي شاماًل ملوضوع البحث وأهميته وأهدافه ومنهجيته واملدة الزمنية احملددة 
له واملنجزات املتوقعة وامليزانية التقديرية له. ويرفق مع املخطط البحثي خطاب من قبل الباحث موجه إلدارة مركز البحوث 
 االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يتضمن طلب الدعم، كما يرفق السيرة الذاتية للباحث.

آلية التقييم:
أواًل: أن يكون مخطط املشروع البحثي شاماًل للمقومات األساسية للبحث العلمي. 

ثانيًا: أن يقع موضوع البحث ضمن خطة بحوث مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة  بنت عبد 
الرحمن وقبل إرسال املخطط للتحكيم )كما سيتم ذكره بالتفصيل الحقًا(. 

يطلب يف حالة التكليف املباشر، من الباحث أو الباحثني تقدمي مخطط ملشروع البحث بنفس الطريقة والشروط املذكورة 
أعاله، ويخضع املشروع البحثي للتحكيم.

يحفظ حقوق  بحيث  قانونيًا،  معه عقدًا  والتعاقد  الباحث  للتحكيم مخاطبة  البحثي  املشروع  اجتياز مخطط  بعد  يتم 
الباحث املادية ويحفظ حقوق مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وسيكون 
ملركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حقوق الطباعة والنشر وكافة احلقوق 

الفكرية يف كل األعمال العلمية التي تدعمها باستثناء الرسائل اجلامعية التي لها وضع خاص.
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التحكيم:                
�ينق�سم اإىل نوعان كما يلي:

أواًل: حتكيم مشروعات البحوث:  يتم حتكيم املشروعات البحثية التي يتقدم بها الباحث أو الباحثون أو اجلهة أو 
اجلهات طالبة الدعم بإتباع اإلجراءات التالية:

أواًل: يجب أن يشمل مشروع البحث أو مخطط البحث املقدم على جميع عناصر خطة البحث العلمية )أنظر امللحق رقم 
)1( لألبحاث امليدانية( )أنظر امللحق رقم )2( للكتب أو املشروعات النظرية التي ال حتوي أجزاء ميدانية(.

ثانيًا: يرسل مخطط البحث لثالث من احملكمني يف مجال التخصص ويرفق معه منوذج التحكيم إلبداء مالحظاتهم 
حول مخطط البحث وأهدافه ومنهجيته ومدى أهميته ومدى مناسبة ميزانيته وبنودها. ورأي احملكمني سيكون الرفض 

أو القبول بعد إجراء تعديالت معينة أو القبول بدون إجراء تعديالت.
   

ثالثًا: يف حالة رفض محكمان يرسل خطاب اعتذار للباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم، ويعتبر املوضوع 
منتهي عند هذا احلد.

  
رابعًا: يف حالة القبول بعد إجراء تعديالت، يتم مخاطبة الباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم وإبالغهم 

بنتيجة التحكيم ومطالبتهم بإجراء التعديالت كلها وبدون استثناء ليتم دعم البحث.

للمحكمني  التعديل(  )قبل  األصلي  املخطط  مع  املعدل  املخطط  إرسال  املطلوبة  التعديالت  إجراء  بعد  يتم  خامسًا: 
للتأكد من أن جميع التعديالت املطلوبة قد مت تنفيذها.

سادسًا: يف حالة القبول بدون تعديالت يتم مخاطبة الباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم وإبالغهم مبوافقة 
مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة  بنت عبد الرحمن على دعم املشروع البحثي.
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ثانيًاً:
على  املرأة  ودراسات  االجتماعية  البحوث  مركز  قبل  من  املدعومة  األبحاث  ويتم حتكيم  املدعومة:  البحوث  حتكيم 

  مرحلتني رئيسيتني.
األولى: حتكيم التقارير املرحلية وعددها أربع، والتي سيتقدم بها الباحث خالل مرحلة إعداد البحث العلمي.

الثانية: حتكيم الدراسة أو البحث العلمي بعد االنتهاء منه وتقدميه بصيغته النهائية. وسيتم يف التحكيم يف هذه املرحلة 
إتباع نفس اإلجراءات املنهجية العلمية املذكورة يف حتكيم مشروعات البحوث، مع التركيز يف هذه املرحلة على مدى 

التزام وتقيد الباحث وتنفيذه ملا ورد يف أهداف مخطط املشروع البحثي الذي مت االتفاق عليه والتعاقد على أساسه.
 مكافأة احملكمني: يصرف للمحكمني مكافأة مادية نظير عملهم هي كما يلي:

 مبلغ 600 ريال لتحكيم  خطط مقترحات املشروعات البحثية.
 مبلغ2,000 ريال لتحكيم الدراسات واألبحاث. 

مبلغ2,000 ريال لتحكيم الكتاب.
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ملحق رقم )1( الهيكل البنائي للم�رش�عات البحثية

الشكل البنائي للمشروعات البحثية التي تقدم للمركز من حيث احملتويات والترتيب، والتي يجب االلتزام بها. علمًا أن جميع املشروعات البحثية 
ستخضع للتحكيم العلمي كما هو سائد يف األعراف األكادميية، واألولوية يف الدعم ستكون لألبحاث االبتكارية واحلديثة ذات اجلانب العملي 

التطبيقي، والتي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا راهنة يف مجال عمل املركز وتقدم حلواًل لها أو آليات للتعامل معها.

احملتوىالبندم

1. عنوان الدراسة املقترحةصفحة الغالف1

2. اسم الباحث / الباحثة أو الباحثني

حتديد املوضوع الذي ستتناوله الدراسة بحيث يكون واضحًا مبا فيه الكفاية.موضوع الدراسة2

حتديد أهمية الدراسة بشكل عام وحصرها بعد ذلك يف شكل نقاط مرتبة حسب أولويتها.أهمية الدراسة3

1- حتديد املشكلة البحثية التي حتاول الدراسة حلها.مشكلة الدراسة4

 1- حتديد األهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها .أهداف الدراسة5

2- أن تكون واضحة ومرتبة حسب أولويتها ومتسقة مع تساؤالت الدراسة/ فرضياتها.

حتديد التساؤالت التي إذا ما متت اإلجابة عليها ميكن حتقيق أهداف الدراسة، تساؤالت/ فرضيات الدراسة6

أو الفرضيات التي إذا ما مت اختبارها ميكن حتقيق أهداف الدراسة.
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احملتوىالبندم

 يجب أن يشتمل هذا اجلزء على النقاط التالية:اإلجراءات املنهجية7
 أواًل: نوع الدراسة ومنهجها:

 1- حتديد نوع الدراسة )وصفية، حتليلية، تقوميية، استطالعية...الخ( .
 2- حتديد املنهج أو املناهج املستخدمة يف الدراسة وتبرير ذلك.

 ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:
 1- حتديد مجتمع أو مجتمعات الدراسة )يف حالة وجود أكثر من مجتمع للدراسة( .

 2- حتديد عينة أو عينات الدراسة التي سيتم جمع البيانات منها .
 3- حتديد نوع/ أنواع العينة وتبرير استخدامها وحجم كل عينة.

 ثالثًا: أداة/ أدوات جمع البيانات:
 1- حتديد أداة/ أدوات جمع البيانات اخلاصة بالدراسة .

2- ربط ذلك مبجتمع/ مجتمعات وعينة/ عينات الدراسة، مبعنى أي أداة سيتم استخدامها مع أي 
مجتمع أو عينة مت حتديدها مسبقًا يف ثانيًا

 رابعًا: إجراءات الصدق والثبات ألداة/ أدوات جمع البيانات:
حتديد أي أنواع الصدق وأي أنواع الثبات سيتم استخدامها للتأكد من صدق وثبات أداة/ أدوات جمع 

البيانات اخلاصة بالدراسة.
 خامسًا: جمع البيانات:

 1- من سيقوم بجمع البيانات، هل هو الباحث بنفسه أم آخرين .
 2- إذا كان )جامعي البيانات غير الباحث( هل سيتم تدريبهم عن طريق الباحث أم عن طريق آخرين .

3- من سيشرف على عملية جمع البيانات يف امليدان.
 سادسًا: حتليل البيانات:

حتديد آلية حتليل البيانات مثال: إذا كانت كيفية، كيف سيتم حتليلها، وإذا كانت كمية أي 
 البرامج ،واالساليب اإلحصائية التي سيتم استخدامها .

 سابعًأ: مجاالت الدراسة وأبعادها:
حتديد مجاالت الدراسة وأبعادها )املجال البشري، املجال املكاني، املجال الزمني(
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احملتوىالبندم

التصور املبدئي ألجزاء 8
الدراسة

عبارة عن صفحة حتوي جدول يتم فيه توضيح إجراءات الدراسة وفصولها والوقت املتوقع لكل منها، 
وكذلك الوقت املتوقع إلنهاء الدراسة ككل.

قائمة املراجع9

 وتكون كما يلي:
 أواًل: املراجع العربية 

ترتيب املراجع فيها أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب )حسب ورودهم يف البحث(، وسنة 
 النشر، واسم الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.  

 ثانيًا: املراجع األجنبية 
ترتيب املراجع أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب )حسب ورودهم يف البحث(، وسنة النشر، 

واسم الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر. 

حتديد امليزانية املقترحة والتقديرية للدراسة على شكل جدول يوضح توزيع امليزانية حسب بنودها امليزانية املقترحة للدراسة10
بالتفصيل.

املخرجات املتوقعة من 11
الدراسة

يتم اإلشارة إلى أهمية املخرجات املتوقعة من الدراسة التي يجريها الباحثأوعية النشر12

15

يتم اإلشارة إلى أهمية املخرجات املتوقعة من الدراسة التي يجريها الباحث

نشر مخرجات البحوث يف مجالت علمية مرموقة ومحكمة ومصنفه يف مجالت )) isi (( سواء كانت محلية 
او عاملية 

.
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احملتوىالبندم

صفحة الغالف1
 1- عنوان الكتاب املقترح .

2- اسم الباحث/ الباحثة أو الباحثني.

حتديد املوضوع الذي سيتناوله الكتاب بحيث يكون واضحًا مبا فيه الكفاية.موضوع الكتاب2

القضية التي سيعاجلها 3
الكتاب

حتديد القضية العامة التي سيحاول الباحث/ الباحثة طرحها ومعاجلتها يف الكتاب.

حتديد أهمية الكتاب بشكل عام وحصرها بعد ذلك يف شكل نقاط مرتبة حسب أولويتها.أهمية الكتاب4

 1- حتديد األهداف التي يسعى الباحث/ الباحثة أو الباحثون حتقيقها من خالل الكتاب .أهداف الكتاب5
2- أن تكون واضحة ومرتبة حسب أولويتها وأهميتها.

 ملحق رقم )2( الهيكل البنائي مل�رش�عات الكتب

الهيكل البنائي ملشروعات الكتب من حيث احملتويات والترتيب، والتي يجب االلتزام بها. علمًا أن جميع مشروعات الكتب ستخضع للتحكيم 
العلمي كما هو سائد يف األعراف األكادميية، وأن األولوية يف الدعم ستكون للكتب ذات املوضوعات احلديثة وذات اجلانب العملي التطبيقي، أو 

التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلواًل لها أو آليات للتعامل معها.
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احملتوىالبندم

التصور املبدئي ألجزاء 6
الكتاب

عبارة عن صفحة حتوي جدول يتم فيه توضيح عدد فصول الكتاب وعناوينها وحجم كل فصل 
والوقت املتوقع إلجناز كل فصل، وإجناز تأليف الكتاب ككل.

قائمة املراجع

 وتكون كما يلي:
 أواًل: املراجع العربية 

ترتيب املراجع فيها أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب )حسب ورودهم يف الكتاب(، وسنة 
 النشر، واسم الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.  

 ثانيًا: املراجع األجنبية 
ترتيب املراجع أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب )حسب ورودهم يف الكتاب(، وسنة 

النشر، واسم الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.  

حتديد امليزانية املقترحة والتقديرية لتأليف الكتاب تفصيليا.امليزانية املقترحة لكتاب7
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No Description Content

6
Initial perception 

of book parts 

 
A page containing a table is to clarify the number of chapters of the book 
titles and the size of each chapter and the expected time for completion of 
each chapter, and the completion of writing the book as a whole. 

7

Bibliography

As follows: 
First: The Arabic references. 
References in alphabetical order so that contains the name of the 
author / authors (as mentioned in the book), and year of publication, and 
the name of the book / research, and the publisher and city of publication. 
 
Second: Foreign References
 
References in alphabetical order so that contains the name of the 
author / authors (as mentioned in the book), and year of publication, and 
the name of the book / research, and the publisher and city of publication. 

8
Proposed budget 

for the book 
Determine the proposed budget estimates for the writing of the book in 
detail.

19



No Description Content

1 Cover Page 1. Title of the proposal book. 
2. Researcher name / researchers 

5 Book Subject Determine the book subject to be clear enough. 

3 Issue to be 
addressed by the 
book 

Determine the general issue, which will attempt to researcher / researcher 
raised and addressed in the book

4 Importance of the 
book 

Determine the importance of the book in general, and then restrict them in 
the form of points in order of priority.

5  
Book Objectives

1.Determine the objectives sought by the researcher / researchers to 
achieve through the book. 
2. Be clear and in order of priority and importance. 

Table (2) Built Structure for Books Projects

Structure of formative books of the projects in terms of contents and arrangement, which must be adhered to. All 
projects will be subject to arbitration books of scientific as is prevalent in academic conventions, And the priority 
of support will be for books written by modern subjects and the practical side of application, or dealing with 
problems of community, social and humanitarian issues and offer solutions or have mechanisms to deal with it.
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No Description Content

9 Bibliography

As follows: 
First: The Arabic references: 
References in alphabetical order, so that contains the name of the 
author / authors (as mentioned in the research), year of publication, and 
the name of the book / research, and the publisher and city of publication. 
 
Second: Foreign References: 
References in alphabetical order so that contains the name of the 
author / authors (as the Rodham in the search), year of publication, and 
the name of the book / research, and the publisher and city of publication. 

10
 

Proposed budget  
Determine the proposed budget estimates for the study in the form of a 
table showing the breakdown of the budget according to its terms in 
detail. 

11
Eexpected Outcomes   Referred to the importance of the expected outcomes of the study 

conducted by researcher 

12 Publishing  Journals Publishing the researches in high cited  scientific journals classified in 
(ISI), whether local or international. 
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Following, Appendix I 

The Built Structure for Research Projects

No Description Content

7
Methodological 

Procedures

Forth: Procedures for validity and reliability of the tool / data collection tools: 
Determine which types of honesty and any types of consistency will be used 
to ensure validity and reliability of tool / data 
collection tools for the study. 
 
Fifth: Data Collections: 
1. Who will collect the data, it is the researcher himself or others 
2. If (data collectors are other than the researcher) It will be trained by the 
researcher or by others?
 
3. Who will supervise the process of data collection in the field.
 Sixth: Data Analysis. 
Determine the mechanism analysis of the data. Example:
If qualitative, how to be analyzed, and if quantitative, any  software to be used
and any statistical methods will be used. 
Seventh: Identify the study areas and dimensions: (the human domain, 
spatial domain, time domain)

8
 

Initial Conception of 
study parts  

 

Is a page containing a table to clarify the procedures of the study 
,the classes and the expected time for each of them, as well as 
the expected time to finish the study 
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No Description Content

6  
Questions / 
Hypotheses

Determine the questions that if he were to answer them can achieve the ob-
jectives of the study, or if the assumptions can be tested to achieve the objec-
tives of the study

7

Methodological 
Procedures

Must be included in this section the following points: 
First: The type of study and approach. 
1. Determine the type of study (descriptive, analytical, evaluative, 
exploratory ... etc). 
2.  Determine the approach or approaches used in the study and 
justification. 
Second: Society and a sample of the study. 
1. Select a community or communities of the study (in the case of more of 
the community to study. 
2. Identifying a sample or samples will be collected study data from them. 
3. Determine the type / types of sample and justify their use and size of 
each sample.. 
Third: Management / data collection tools. 
1. Determine the tool / data collection tools for the study. 
2. Linked to the community / communities and the sample / samples of the 
study, the sense of any tool will be used with any community or sample 
pre-defined in the Second.
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Table (1) Built Structure for Research Projects

Structural form of research projects submitted to the Centre in terms of content and arrangement, which 
must be adhered to. Please note that all research projects will be subject to arbitration scientific as it 
is prevalent in academic conventions, and the priority of support will be for research of innovative and 
modern with the practical side of application, and that address the problems of community, social and 
current issues in the work of the Center and provide solutions to them or mechanisms to deal with.

No Description Content

1 Cover Page 1-Title  of the proposed study.  
2- Name of the researcher/ researchers

2 Subject of the 
study

Select a topic which will be taken in the study to be clear enough

3 Importance of the 
study

Identifying the Importance of the study generally and arrange it as priority. 

4  
Problem of the 
study 

1. Identification of the problem research study attempts to solve. 
2. Formulation of the problem at the end of this section in a clear sentence.

5

Objectives of the 
study

1. Determine the objectives that the study seeks to achieve them 
2. Be clear and in order of priority and consistent with the study questions / 
hypotheses. 

14



Second: Reviewing of the supported projects. The researches supported by the Social Research and 
Women’s Studies (SRWS) will be reviewed at two major phases. 
 
I: Reviewing the progress seasonal four reports, which would make the researcher during the preparation 
of scientific research. 
 
II: Reviewing the study or the scientific research papers which would make the final by the researcher in 
the final shape.  The reviewing at this stage will be to follow the same procedures of scientific methodology 
mentioned in the reviewing of research projects, with a focus at this stage on the commitment and restrict 
the researcher and its implementation as stated in the objectives of the planned research project which 
was agreed upon and contracted on the basis.  
 
Reviewers Reward:  
Reviewers Reward will be paid for their work as follows: 
* Amount of SR 600 for reviewing the research projects proposals. 
* Amount of SR 2.000 for reviewing the researches and studies. 
* Amount of SR 2.000 for reviewing the books 

13



Reviewing:
Tow reviewing type will be apply as following:   

First: Reviewing of the research projects. The projects should be reviewed after submitted by 

researchers or the sides which need supporting as following: First: It must include the research 

project or scheme Search submitted on all elements of the plan scientific research (see Annex No. (1) 

Research field) (see Annex No. (2) for books or projects that theory does not contain parts of the field). 

Second:  The Search for the scheme sends two of the reviewers in the field of specialization and 

comes with a form of reviewers to make observations on the planned research and its objectives and 

methodology, significance and the appropriateness of its budget and its terms. The option of the two 

reviewers will be rejection or acceptance, after certain adjustments, acceptance, without making adjustments. 

Third:  In the case of two reviewers the difference between rejection and acceptance (with or without 

modifications) sends a map search of an reviewer likely will be his third and final if accept or reject or 

accept the changes.
 

Fourth: In case of rejection (both reviewers or Umpire) sends a letter of apology for the researcher or 

researchers or the addressee or student support, and is subject finished at this point

 

Fifth: In case of acceptance after the amendments are to address the researcher or researchers or agency 

or agencies requesting support and inform them of the outcome of the arbitration and their demands for 

changes in all, without exception, is to support research.

Sixth:  After donning the required modifications, the modified research plan and original plan (before adjustment) 

should be resend to the reviewers to make sure that all the required modifications have been implemented.

 

Seventh: In case of acceptance without modification is to address the researcher or researchers or agency 

or agencies requesting support and inform them of the approval of the Centre for Social Research and 

Women’s Studies at the University of Princess Nora to support the research project.
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Advantages:

To achieve greater flexibility to Social Research and Women’s Studies Center.  

To achieve greater experiences to Social Research and Women’s Studies Center.  

To achieve greater general values than other options.  

Avoiding the disadvantages in all the previous options.     

Funding Methods:  
To obtaining the financial fund and research projects from Promising Research Center in 
Social Research and Women’s Studies (SRWS) in PNU by submitting an complete research 
project proposal including the topic, advantages, objectives, methodology and time period, 
expected accomplishments and the estimated budget.  And accompanied with the research 
project plan a letter  by the researcher directed the Director of the Center for Social Research and Women’s 
Studies at PNU includes support request, also attach curriculum vitae of the researcher.
 
Evaluation Mechanism:
 
First:  The research project proposal must be comprehensive of the fundamental of scientific research.
Second:  The subject of research within the Research Plan of the Social Research Center and Women’s Studies 
at the University of Princess Nora and before sending the plan to reviewing (as will be mentioned in detail later). 
Requests in case of reference direct from the researcher or researchers to outline the research 
project the same way and the conditions mentioned above, and subject research project to reviewing. 
After passing scheme research project reviewing addresses the researcher and contracting with a 
legal contract Rights of researcher physical and preserves the rights of the Centre for Social 
Research and Women’s Studies at Princess Nora University copyright and all intellectual property rights 
in all scientific work supported by the university with the exception of thesis that have special status.
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Advantages:

and priority in support of the Books of the practical application, and with modern subjects that deal with the 
problems of community, social and humanitarian issues and offer solutions or have mechanisms to deal 
with it.

* VI: Consulting: The center offers professional advice to local community institutions-governmental and 
private entities and link to the social and service organizations of women in various fields.
 
*VII:Development and training: It is concerned with providing training programs, conferences, seminars,
local and regional levels, along with seminars and lectures relevant scientific,and specialized 
workshops, exhibitions, scientific, high-level social science research and studies of women in accordance with 
international standards to suit the needs of the community, through the Continuous communication with the 
training services of various institutions.
 
The Center for Social Research and Women’s Studies announced grant programs mentioned in 
first and second in Princess Nora University as well as the Saudi universities, and dealing with charts 
and research projects that are and will respond according to their suitability for the Centre with III, IV 
and V... The Center can direct that the mandate of the researcher or researchers after the progress 
the proposals of the Center through the Committee of the Center and specialize in the same area.

10



9

Advantages:

* The results of this type of research and studies in the very important and can be relied upon to create new 
social policies and social policies to change.
 
* It is kind of study will help planners and decision makers to take crucial decisions on the basis of.
 
* The possibility of questioning the results of this kind of study is very little, especially if carried out in a 
scientifically sound.
 
* This kind of studies and research are very rare and is required in Saudi Arabian society. 
 
Fifth: The overall trend in support of books, studies and scientific research: 
 
The idea of   this option to remain opens all the doors of the Centre for Social Research and Women’s 
Studies, so as to adopt all the previous options, In addition to supporting writing books. This option will 
include the following:
 
* I: Publishing the graduate researches and theses in the university master’s and Ph.D. in Saudi 
universities. This will be the material grants ranged 10.000 to 20.000 Riyal. Search by topic, to be 
considered in exceptional cases, a special look. There will be (7) grant per year maximum.
 
* II: Funding the Scholarships exceeding SR 120.000, There will be (7) grant per year maximum.
 
* III: Support for national research projects that are in the Kingdom of Saudi Arabia and address problems 
of national importance. And can support a national research project every year or two years or according 
to the possibilities of physical status.
 
* IV:  Specialist direction. The focus is on research in which social studies and women’s issues. 
 
* V: Support for writing books: The Centre supported projects, write books,
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Advantages: 

* The thesis in the master’s and Ph.D. is a specialized research and accurate in a variety of scientific 
areas and the expansion of the base disciplines supported. 
*The theses in the master’s and Ph.D. for finding solution which gives them the nature of national 
research where the focus is on these studies and research on a specific geographic ranges. 
This type of studies and research has no ceiling on the budget and the amount of support, but is 
determined the amount of support depending on the subject of the study and research. Ball for 
research are made and implemented under the supervision of teachers with scientific expertise long, 
and is discussed by committees of scientific journals, and is implemented under recognized universities. 
*The thesis in the master’s and Ph.D. supervision is conducted and in the universities in the Kingdom of 
Saudi Arabia and its role in the spread throughout the Kingdom, which creates some sort of 
good-proliferation.

Forth: Supporting the national research projects that are address and solving problems of national 
importance in Kingdom of Saudi Arabia:
 
The idea of   this option to support studies and research related phenomena or problems spread throughout 
the Kingdom in order to uncover or find solutions to them which gives them the nature of national research 
where the focus  on these studies and research on a specific geographic ranges. This type of research 
studies and has no ceiling on the budget and supporting, but is determined depending on supporting for 
study and research.



Advantages:  
To achieve the depth and specialization is required and is missing at the same time in Saudi Arabian 
society. 
The Centre for Social Research and Women’s Studies will serve as a reference in the field of scientific 
studies and women’s issues. 
To achieve excellence of the Centre for Social Research and Women’s Studies. 
Fill the shortage gap in the field of scientific studies and women’s issues.
Second: Research grants budgets Ranged 100.000TO 150.000SR:  
It includes support for small research projects as well as supporting authoring books on subjects located 
in the area of   research center. 
 

Advantages: 

* The possibility of supporting a larger number of papers and books each year. 
* The possibility of supporting a larger number of researchers. 
* The results of this small type of research quickly. 
* Be able to focus on problems / phenomena and problems / local phenomena and problems / phenoena 
that do not have the status of overall prevalence in the community. 
* Encourage researchers of gender research and enriching scientific movement.

Third: Publishing of the graduate student researches master’s and Ph.D. in the Saudi universities:  
The idea of   this option to support the students at the postgraduate level for the dissemination of their 
research. Either of which will receive a master’s or doctoral degree. And this support is physically limited 
range than SR 10.000 -20.000 for each thesis, to be considered in exceptional cases, a special look. 
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Figure (1) Research areas of Social Research and Women’s 
Studies Center

Work Strategy:
  
The Center of Social Research and Women’s Studies at Princess Nora University adopts comprehensive 
research strategy as following:

First: The Specialist Trends:  
 
Refers to the specialization and focus on one issue or specific theme and depth as a center at the 
University of Princess Nora more specialized in the area of   his choice. Preferably is a focus on studies and 
women’s issues and supporting research and dissemination of specialized books on women’s issues for 
many important reasons:

First:
  The women’s issues did not receive the attention they deserve scientific in Saudi Arabia.

Second:
  The absence of a scientific or research center specializes in studies and women’s issues in Saudi Arabia.

 
Third:  
It represents an urgent need and will be more urgent in the foreseeable future, Scientific 
Prospective of political and social conditions indicates that the situation of women in Saudi 
Arabia will change, and there will be a need for a specialized center for studies and women’s issues.
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Research Areas:
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Vision:  
“Look about leadership in the field of scientific research, social and women’s studies 
locally and regionally. Mission:  
To provide an appropriate scientific atmosphere and that enabled scientific research and address the 
issues of society and its problems. Especially those associated with the women to gain access to the most 
appropriate solutions, and investment of specialized cadres of specialized faculty members in the industry, 
social policy, evaluate, and communicate with planners and decision makers to contribute to the overall 
development of leadership at the national level.

Objectives: 

Aimed at the Social Research and Women’s Studies Center at Princess Nora Bent Abdul Rahman 
University (PNU) to achieve the following objectives: 
1. As the issues of homeland priority and commitment towards it to create an atmosphere conducive to the 
growth and development of scientific research in the fields of social sciences and humanities and to draw 
official attention to the issues and phenomena emerging in the Kingdom of Saudi Arabia, which require 
rapid intervention.  
2. Treatment of negative phenomena in the Saudi society in a scientific way and systematically monitors 
feels and lives with current conditions and future of the country. 
3. Supporting the publishing and scientific research in the Kingdom of Saudi Arabia. 
4. To contribute directly or indirectly to the achievement of the goals pursued by the University of Princess 
Noura to achieve. 
5. To support researchers in the Kingdom of Saudi Arabia from various scientific disciplines and both sexes 
to contribute   the solutions to the issues of their community. 
6. To fill the gap in the existing studies and scientific research in social sciences and humanities in general 
and women’s studies, particularly in Saudi Arabia.
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The Idea of   the Center:

The idea of   establishing the Promising Research Center in Social Research and Women’s Studies (SRWS) 
at Princess Nora Bent Abdul Rahman University (PNU) that scientific knowledge is the basis of the progress 
of societies,  studies and scientific research is the foundation upon which to build scientific knowledge. So, 
the discovery of negative social phenomena, processing and development of effective solutions, not only 
come from the scientific knowledge of real based on the examination of the reality all the given, and it is 
research, studies and intellectual and academic inter-researchers and specialists from  Princess Nora 
Bent Abdul Rahman University (PNU)  and other universities in the Kingdom. The most important business 
objectives center, together with the completion of the studies and research required by the center for others 
to achieve the principle of community partnership with the private sector, in addition to seminars, lectures 
and scientific conferences, workshops and courses that are interested in raising awareness, training 
and development as well as memoranda of understanding in the areas of research and consulting with 
various sectors of society and look through these objectives that contribute to the Centre in creating an 
atmosphere conducive to the growth and development of scientific research in the fields of social sciences 
and humanities, and that would address the negative phenomena in the Saudi society in a scientific 
way and systematically monitor and feel and live with the current conditions and future of the country.

2     
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