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كلمة: 

بداي���ة نتوجه بجزيل ال�سكر ملقام خادم احلرم���ني ال�سريفني حفظه اهلل ملا قدمه ويقدمه لأبناء الوطن من اهتمام مب�سرية التعليم - 
وتعلي���م امل���راأة ب�سكل خا�ص فكانت جامعة الأمرية نوره بن���ت عبدالرحمن خري ترجمة ملثل هذا الهتمام - واكرب مدينة جامعية يف العامل 
حقيق���ة وواقعا, وال�سكر مو�سول ل���وزارة التعليم العايل على دعمها مل�سروع مبادرة املراكز الواعدة ودعمها املادي للمركز, وال�سكر كذلك 
جلامع���ة الأم���رية نورة التي احت�سنت املرك���ز ووفرت المكانيات الالزمة لعمل���ه وتطوره من منطلق حر�سها على تعزي���ز وتطوير اأن�سطة 

البحوث والتطوير الوطنية باململكة.  
فالبح���ث العلم���ي اأح���د امل�سادر الأ�سا�سي���ة يف تقدم املجتمعات يف �ست���ى املجالت, ويعت���رب اأداة ع�سرية لها قواع���د واأ�س�ص ومناهج 
ومراح���ل, ومتطلب���ات مادية وب�سرية ينبغي توفرها حتى يحقق نتائج عملية, وي�سهم يف تنمية املجتمع وتطويره. فهو من اأهم الركائز التي 
تقوم عليها عمليات التنمية ويعتمد عليها التطور القت�سادي والجتماعي واحل�ساري, وقد تاأ�س�ست املراكز البحثية لتتوىل دورها الريادي 

يف قيادة البحث العلمي.
 وم���ن املتع���ارف عليه ب���اأن اإن�ساء املراكز البحثية من اأ�سبابه اأنه���ا الأ�سا�ص الذي تقوم عليه كثري من الأم���ور يف العامل املعا�سر اليوم 
يف �ست���ى املج���الت الجتماعية والقت�سادية والثقافية والتقنية وغريها, وم�سداقية املراك���ز البحثية  تعتمد على قدرتها على النفاذ اإىل 
امل�سكالت املجتمعية وم�سادر املعلومات وكفاءتها يف تدقيقها وتوثيقها وقدرتها على التحليل والتقدير والتدخل الفعال ملواجهة امل�سكالت 

املجتمعية.
وحيث ان البحث العلمي يعد من الأهداف الرئي�سية للجامعة - كان ا�ستحداث املراكز البحثية احلديثة يف اجلامعة من اأهم اخلطط 
الإ�سرتاتيجية التي ت�سعى لها اجلامعة - على اعتبار ان مراكز البحث العلمي الأ�سا�ص الذي تقوم عليه كثري من التقدم والتطور يف العامل 
املعا�س���ر يف �ستى املجالت الجتماعية والقت�سادي���ة والثقافية والتقنية وغريها - وهي خطوة مطلوبة لال�ستفادة من العنا�سر الن�سانية 
م���ن اأ�سات���ذة اجلامعات - ممن لديهم قدرات بحثية يقدمون من خاللها درا�سات تخدم م�س���رية التنمية امل�ستدامة وتنعك�ص على م�سرية 

املجتمع نحو التقدم والرقي.
ن�س���ع ب���ني اأيديكم التقرير ال�سنوي الأول عن اجنازات املركز ون�ساطاته عن الع���ام اجلامعي 1432 ه� - 1433 ه� بعد مرور عام كان 
مبثاب���ة حت���دي كبري, و�سعوبة بالغة متثل���ت اأمام املركز, كون مرحلة التاأ�سي�ص والعمل والتقييم املطال���ب بها املركز من قبل وزارة التعليم 
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الع���ايل كان���ت متزامنة, اإىل جان���ب املطالبة ب�سرعة الجناز والعمل املتميز بنف�ص التوقيت والتاري���خ,  وحتدي اآخر امام املركز واجلامعة 
احلا�سن���ة وه���ي متر مبرحلة انتقالي���ة وتطويرية على خمتلف الأ�سعدة, وحت���ى املكانية منها والنتقال للمدين���ة اجلامعية اجلديدة بحي 

الرنج�ص بطريق املطار.
وي�سدر املركز تقريره ال�سنوي للعام1432ه� - 2012م, والذي يغطي الفرتة الزمنية املمتدةمن1432/3/24 ه� املوافق 2011/2/27م  
وحت���ى 24/ 1433/3 ه���� املوافق  16 /2/ 2012م.ويت�سمن باخت�سار اأربعة حماور متثل معلومات ع���ن اأهم الن�ساطات العلمية والبحثية 
للمرك���ز واأه���م الربامج التدريبي���ة والتطورية, كما يتناول التقرير اأه���م اأهدافه وطموحاته  للمرحلة القادم���ة اإىل جانب خطته التطورية 

امل�ستمرة واملعتمدة من الوزارة.

هذا وباهلل التوفيـق،،

                   مديرة المركز

               د. ميسون بنت علي الفايز



التقرير األول
»مرحلة التاأ�سي�س وبدء العمل«

من 1432/3/24 ه� املوافق  2011/2/27م   وحتى 24/ 1433/3 ه� املوافق  16 /2012/2م.



نبذة عامة عن المركز:  

اأن�س���ئ مرك���ز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة بجامعة الأم���رية نورة بنت عبدالرحمن بعام 1432ه� بتمويل 
من وزارة التعليم العايل من خالل عقد ابرمته الوزارة مع اجلامعة بعد فوز اجلامعة مببادرة املراكز الواعدة  بتاريخ 1432/3/24ه�.

وق���د قامت فك���رة اإن�ساء مركز البحوث الجتماعية ودرا�س���ات املراأة بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحم���ن على اأن املعرفة العلمية 
ه���ي اأ�سا����ص تقدم املجتمعات, واأن الدرا�سات والأبحاث العلمية هي الأ�سا�ص التي تبنى عليه املعرفة العلمية. وعليه فاإن اكت�ساف الظواهر 
الجتماعي���ة ال�سلبي���ة ومعاجلتها وو�سع احللول الناجعة لها, ل يتاأتى اإل من معرفة علمية حقيقية مبنية على درا�سة للواقع بكل معطياته, 
وعلي���ه تع���د الأبح���اث والدرا�س���ات والأعمال الفكري���ة والأكادميي���ة امل�سرتكة بني باحث���ات ومتخ�س�سات م���ن جامعة الأم���رية نورة بنت 
عبدالرحم���ن واجلامع���ات الأخرى باململكة من اأهم اأهداف عمل املركز, اإىل جانب ال�سراكة البحثية من خالل املجموعات البحثية داخل 
اململك���ة وخارجها, اإ�سافة اإىل الندوات واملحا�سرات واملوؤمترات العلمية, وور����ص العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير 
يف جمال عمل املركز, والتطلع من خالل تلك الأهداف اأن ي�سهم املركز يف خلق مناخ ي�ساعد يف تنمية وتطوير البحث العلمي يف جمالت 
العل���وم الجتماعي���ة ودرا�سات املراأة حتديدا, والتي من �ساأنه���ا اأن تعالج الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ال�سع���ودي بطريقة علمية ومنهجية 

تر�سد وت�ست�سعر وتتعاي�ص مع الظروف احلالية وامل�ستقبلية للوطن.

رؤية المركز: 

«التطلع نحو ريادة علمية يف جمال البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة حمليا واإقليميا«.

رسالة المركز: 

توفري مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول ق�سايا املجتمع وم�سكالته وخا�سة ما يرتبط منها باملراأة للو�سول لأن�سب 
احلل���ول, وا�ستثم���ار الكوادر املتخ�س�سة من اأع�ساء هيئ���ة  التدري�ص يف �سناعة ال�سيا�سة الجتماعية وتقوميه���ا والتوا�سل مع املخططني 

و�سناع القرار للم�ساهمة يف قيادة التنمية ال�ساملة على امل�ستوى الوطني.
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أهداف المركز: 

يهدف مركز البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة بجامعة الأمرية نورة  بنت عبد الرحمن اإىل حتقيق الأهداف التالية: 
للباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�ص وطالبات الدرا�سات العليا والباحثات النا�سئات. ومعززة  مدعمة  بحثية  بيئة  • توفري 

• دعم حركة البحث العلمي يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
• تعزيز التنمية العلمية والب�سرية مبا يحقق الأهداف الوطنية عامة.

املعرفة يف جمال الدرا�سات الجتماعية ودرا�سات املراأة. • اإثراء 
العالقة بني الباحثني يف داخل اململكة وخارجها. وتوثيق  التعاون  • دعم 

مجاالت عمل المركز ووحداته: 

لبلوغ الأهداف املتوخاة يرتكز برنامج العمل على جمالت حمددة لعمله وهي: 
1. جمــال البحــوث االجتماعية: وهو جمال وا�سع يت�سمن املجال الأ�سري وجمال الطفول���ة وامل�سكالت والق�سايا املتعلقة بهما 
اإىل جان���ب جم���ال ذوي الحتياجات اخلا�س���ة من امل�سنني والأيت���ام وذوي الإعاقة وغريهم م���ن امل�سمولني بربام���ج الرعاية الجتماعية 

باملجتمع ال�سعودي.
2. جمــال درا�ســات املــراأة:  وهو جمال يت�سم���ن الدرا�سات الجتماعية والرتبوي���ة والنف�سية وال�سرعي���ة والقت�سادية والإعالمية 
وغريها من الدرا�سات التي تتناول م�سكالت وق�سايا املراأة ال�سعودية )كفقر املراأة وبطالة املراأة وحقوق املراأة والعنف املوجه للمراأة.. اإلخ(.  
3. جمــال التنمية االجتماعية والب�ســرية: وهو جمال ذو �سقني الجتماعي ال���ذي ي�ستهدف رفع م�ستوى احلياة الجتماعية 
م���ن حي���ث ال�سحة والتعلي���م وامل�ستوى املعا�سي وخدمات الرعاي���ة الجتماعية ب�ستى اأنواعه���ا. واملجال الب�سري او التنمي���ة الب�سرية التي 
ت�سته���دف التداب���ري والو�سائل التي ت���وؤدي اإىل تنمية كفاءة العن�سر الب�سري يف التدريب والتعليم ونق���ل اخلربات وتنمية القدرات وتعديل 

ال�سلوكيات والتوجهات والعالقات نحو الأف�سل.
وه���و يت�سم���ن اإىل جانب البحوث والدرا�سات يف جمال التنمية الجتماعي���ة والتنمية الب�سرية جمال التدريب وور�ص العمل جزء منها 
خا����ص باأع�س���اء هيئة التدري�ص, واآخر خا����ص بتدريب الطاقات الب�سرية م���ن الطالبات وخريجات اجلامعة من خ���الل اإعداد كوادر من 

اخلريجات القادرة على امل�ساهمة الفاعلة حتى تقوم بالأدوار اجلديدة يف �سوق العمل.
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ومن منطلق مجاالت عمل المركز تم انشاء الوحدات الخاصة بعمله االداري وهي: 
الإداري���ة. الت��س��الت  • وحدة  الإداري���ة.   ال���س������ئ����ون  • وحدة 
ال�ع���الق��ات ال�ع����ام����ة. • وحدة  ال�م�ال��ي���ة.   ال���س���ئ������ون  • وحدة 
واملعلوم�ات. ال�وث������ائق  • وحدة  ال����ت�������دري�����������������������ب.   • وحدة 

وال�ت��رج�م��ة. ال��ن���س���ر  • وحدة 

إستراتيجية العمل في المركز: 

يتبنى مركز البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن اإ�سرتاتيجية بحثية �ساملة يف دعم الدرا�سات 
والأبحاث العلمية ودعم تاأليف الكتب وترجمتها اإىل جانب التدريب والتطوير كما يلي: 

• ال�سراك���ة املجتمعي���ة م���ن خ���الل املجموعات البحثية العامل���ة باملركز او املتعاونة م���ع املركز مب�سروعات وطني���ة يف جمال البحوث 
الجتماعية واخرى يف جمال درا�سات املراأة.

امل�سروعات البحثية الوطنية التي تكون على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية وتعالج م�سكالت ذات اأهمية وطنية. • �سراكة 
فيه على �سراكة ودعم البحوث الجتماعية املتخ�س�سة ودرا�سات ق�سايا املراأة.  الرتكيز  ويكون  للمركز  التخ�س�سي  • الجتاه 

اأو �سراء حقوق الكتب, والأولوية يف الدعم للكتب ذات اجلانب العملي التطبيقي, وذات املو�سوعات احلديثة  اأو ترجمة  تاأليف  • دعم 
التي تعالج م�سكالت جمتمعية واجتماعية وق�سايا اإن�سانية وتقدم حلوًل لها اأو اآليات للتعامل معها.

اجلامعية يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات ال�سعودية. العلمية  اأبحاثهم  ون�سر  العليا  الدرا�سات  طالب  • دعم 
القطاعني العام واخلا�ص من خالل تقدمي ال�ست�سارات املتخ�س�سة ملوؤ�س�سات املجتمع املحلي احلكومية واخلا�سة ذات  مع  • ال�سراكة 

العالقة والرتباط باملجال الجتماعي واملوؤ�س�سات اخلدمية اخلا�سة باملراأة يف املجالت املختلفة.
• يهت���م املرك���ز بتق���دمي الربامج التدريبية لكل من اأع�ساء هيئة التدري�ص وطالب���ات اجلامعة واملوظفات اإىل جانب املجتمع اخلارجي 
بجمي���ع فئاته,كم���ا يقدم الن���دوات العلمية املحلية والإقليمي���ة,اإىل جانب املحا�س���رات العلمية ذات العالقة,وموؤمت���رات وور�ص عمل 
متخ�س�س���ة ومعار����ص علمي���ة, عالية امل�ستوى يف جمال البح���وث الجتماعية ودرا�سات امل���راأة وفقًا ملعايري دولي���ة تتنا�سب وحاجات 

املجتمع, من خالل التوا�سل امل�ستمر مع دوائر التدريب يف املوؤ�س�سات املختلفة.
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المشروعات البحثية المقامة من خالل المركز والمشروعات الخارجية: 

يت���م التق���دم مبخطط م�سروع بحثي �ساماًل ملو�سوع البحث واأهميته واأهدافه ومنهجيته واملدة الزمنية املحددة له واملنجزات املتوقعة 
وامليزاني���ة التقديري���ة له, اإىل جانب تعبئة النم���وذج اخلا�ص باملركز وهو «منوذج تقدمي خطة م�سروع بحث���ي« ويرفق مع املخطط البحثي 
خط���اب من قبل الباحث الرئي�ص موجه لإدارة مركز الأبح���اث الواعدة يف البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن مرفق به )اخلطة كاملة ومنوذج التقدمي وال�سري الذاتية للفريق البحثي(. 

آلية تقييم مخطط المشاريع البحثية المقدمة للمركز: 

• اأن يك���ون خمط���ط امل�سروع البحثي �ساماًل للمقومات الأ�سا�سي���ة للبحث العلمي كما يف الهيكل البنائي للم�سروعات البحثية املعتمدة 
للمركز.

ودرا�سات املراأة. الجتماعية  البحوث  مركز  �سمن جمالت  يقع  البحث  مو�سوع  اأن  من  للتحكيم  املخطط  اإر�سال  قبل  التاأكد  • يتم 
• يطل���ب يف حال���ة التكلي���ف املبا�س���ر للفريق البحثي, م���ن الباحث الرئي�ص تقدمي خمط���ط مل�سروع البحث بنف����ص الطريقة وال�سروط 

املعتمدة بنماذج املركز, ويخ�سع خمطط امل�سروع البحثي للتحكيم.
• يت���م بع���د اجتياز خمط���ط امل�سروع البحثي للتحكي���م خماطبة الباحث الرئي�س���ي للمجموعة البحثية والتعاقد مع���ه عقدًا قانونيًا, 
بحي���ث يحفظ حقوق املجموع���ة البحثية املادية ويحفظ حقوق مركز البحوث الجتماعية ودرا�س���ات املراأة بجامعة الأمرية نورة بنت 
عبد الرحمن, و�سيكون للمركز حقوق الطباعة والن�سر وكافة احلقوق الفكرية يف كل الأعمال العلمية التي يدعمها با�ستثناء الر�سائل 

اجلامعية التي لها و�سع خا�ص.
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منجزات المركز

انطلق املركز يف تنفيذ خططه الن�سف �سنوية وال�سنوية من ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل مت اعتمادها من قبل الوزارة من خالل خطته 
املعتمدة, ووفقًا لإمكاناته املادية والب�سرية املتاحة, وعلى الرغم من حمدوديتها وال�سعوبات التي رافقت تاأ�سي�ص املركز, فقد اأجنز املركز 
الكثري من الأعمال خالل ال�سنة الأوىل ومتثل اأبرز اإجنازاته يف جمموعة من الأعمال التي ارتبطت باأهداف ان�ساء املركز وجمالت عمله.

االجتماعات الدورية ألعضاء مجلس إدارة المركز خالل مرحلة التأسيس والتنفيذ:  

عق���د جمل����ص اإدارة املركز اأربع���ة اجتماعات رئي�سية خالل العام اإىل جانب اجتماعاته الفرعية �س���در عنها عدد من التو�سيات التي  
تتن���اول مراحل وخط���وات مرحلة التاأ�سي�ص والعمل بكل التفا�سيل اخلا�سة بتاأ�سي�ص املراك���ز البحثية حديثة الن�ساأة يف اجلامعات النا�سئة 
الت���ي ا�ستهدفته���ا الوزارة خالل خططها, وتطلبت تل���ك املرحلة العمل على توفري مكان منا�سب لعمل املركز ����� كادر اداري لعمل املركز - 
ت�سكي���ل جمل����ص لإدارته - اعداد لئحة داخلية لعمله- ت�سميم هويه و�سعار خا�ص به - اعداد هيكل تنظيمي واداري لعمله �� ت�سكيل جلان 
للنظ���ر بالدرا�س���ات والبحوث والدورات �� وت�سكيل جل���ان متابعة التقارير الدورية لدرا�سات املركز وحتكيمه���ا, وت�سكيل فرق بحثية عاملة 
باملرك���ز- ان�س���اء قاعدة بيانات يف جمال عمل املرك���ز واخرى خا�سة ببيانات املحكمني وامل�ست�ساري���ن واملدربني - ت�سميم وان�ساء جممل 
العقود اخلا�سة بعمل املركز �� ت�سميم وان�ساء مناذج التحكيم للبحوث والدرا�سات وتاأليف وترجمة الكتب, واأي�سا جممل النماذج اخلا�سة 
باآلية التقدمي على املركز من الدرا�سات والبحوث وتاأليف الكتب اأو ترجمتها, اإعداد دليل املركز, وكذلك مناذج الدورات التدريبية...الخ, 
كذل���ك اع���داد مناذج لعمل املركز مع اجلهات املماثلة كالتفاقيات العلمية والعق���ود اخلدمية واآلية خماطبة اجلهات املعنية داخل اململكة 

وخارجها, اإىل جانب العمل على ان�ساء املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملركز.
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االنجازات البحثية )المشاريع البحثية(: 

�سع���ى املرك���ز منذ بداية تاأ�سي�س���ه ل�ستقطاب كفاءات متمي���زة من اجلامعات ال�سعودي���ة وغري ال�سعودية به���دف ال�سعي لعمل بحثي 
ممي���ز وم�سرتك من خالل املجموعات البحثية امل�سارك بها باحثات م���ن من�سوبات اجلامعة والباحثني من اجلامعات ال�سعودية باململكة, 
بهدف ال�ستفادة من اخلربات املتقدمة لبع�ص الباحثني يف تنمية قدرات ومهارات من�سوبات اجلامعة - وعليه كان الرتكيز على الأبحاث 
والدرا�سات والأعمال الفكرية والأكادميية امل�سرتكة بني باحثات ومتخ�س�سات من جامعة الأمرية نوره بنت عبدالرحمن وجامعات اململكة 

من اأهم اأهداف عمل املركز يف مرحلته التاأ�سي�سية.
وق���د دع���م املركز من خالل امليزانية املعتمدة خالل عام واحد �سبع���ة م�ساريع بحثية بقيمة )1,001,000( مليون واألف ريال, خم�سة 
منه���ا كان���ت من خالل املجموع���ات البحثة املتعاونة مع املركز وتراوحت املدة الزمنية لتنفيذ امل�ساري���ع البحثية من 12اإىل 18 �سهر, ويتم 
�س���رف م�ستحق���ات امل�ساريع تبعا للعقود املربمة مع الباحث���ني الرئي�سيني وخطط امل�ساريع والتقارير الدوري���ة الربعة التي تقدم عن �سري 

العمل.
ويو�سح اجلدول التايل الأولويات البحثية للم�سروعات البحثية التي اعتمدها املركز للعام الأول: 

أولويات المشروعات البحثية حسب العام:

1٤33هـ1٤32 – 1٤33هـ
الفقر املوؤنثاملواطنة

متكني املراأةامل�سوؤولية الجتماعية

حقوق املراأةالعمل التطوعي ون�سر ثقافة العمل التطوعي

اإىل جانب املو�سوعات التي تدخل يف جمال عمل املركز
الطالق

اإىل جانب املوا�سيع التي تدخل يف جمال عمل املركز
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أسماء الجامعات المشاركة  وعدد الباحثينمشاريع التمويل بالمركز
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الكتب والمشروعات البحثية للعام 1432-1433 التي تم اعتمادها وجاري العمل عليها:

املدة الزمنيةالعنوانالعددنوع العمل
12 �سهراملواطنة وتعزيز العمل التطوعي1تاأليف كتاب

املجموعات البحثية 
14 �سهراالظواهر ال�سلبية املنت�سرة بني طالبات املدار�ص يف املرحليتني املتو�سطة والثانوية مبدينة الريا�ص1العاملة باملركز

املجموعات البحثية 
4املتعاونة

12-14�سهراجتاهات املراأة ال�سعودية نحو الإ�سهام يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية

12 �سهردور اجلامعة الرتبوي يف ن�سر ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع 

18 �سهراالعوامل املوؤثرة يف عدم انتظام املوظفات ال�سعوديات يف الدوام الر�سمي يف القطاعني احلكومي و اخلا�ص 

18 �سهرااملراأة بني �سماحة الدين وقيود التقاليد قيم ال�سرف والعر�ص يف املجتمع ال�سعودي 

من�سوبات جامعة 
الأمرية نورة

12 �سهرتقييم الدور التنموي للجمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية5

12 �سهرا�سرتاتيجية وطنية مقرتحة للم�سوؤولية الجتماعية  يف اململكة العربية ال�سعودية6
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البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة: 

الدورات وورش العمل والمحاضرات التي تم انجازها بالمركز  خالل العام 1432-1433هـ

عنوان الربنامجالفئة امل�ستهدفةالعددنوع الربنامج

دورات وور�ص عمل 
موجهه لأع�ساء هيئة 

التدري�ص
اأع�ساء هيئة التدري�ص3

لأع�ساء  العلمي  الن�سر  مهارات  تنمية  ت�ستهدف  م�ستمرة  تدريبية  �سل�سلة  �سمن 
هيئة التدري�ص مت تنفيذ: 

 • تقنيات البحث يف النرتنت و التوثيق العلمي الإلكرتوين. 
 .ISI كيف تن�سر بحثا علميا م�سنفًا �سمن ك�ساف • 

 • ور�سة عمل تناولت مو�سوع تعاون الكادمييات مع املنظمات الدولية )اأمناط 
امل�ساركه وو�سائل الت�سال(.

دورات وحما�سرات 
موجهه لطالبات 

اجلامعة

�سل�سلة 
دورات 
تدريبية

طالبات اجلامعة
العمل  ثقافة  ن�سر  ت�ستهدف  العام  مدار  على  م�ستمرة  تدريبية  دورات  �سل�سلة   • 

احلر ودعم رائدات الأعمال بني طالبات جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
 • حما�سرة حول ريادة الأعمال املفهوم واحلاجات يف �سوء املجتمع ال�سعودي.

دورات وور�ص عمل 
موجهه للمجتمع

فئات خمتلفة باملجتمع3
 • دورة تدريبة لتاأهيل الفتيات املودعات مبوؤ�س�سه رعاية الفتيات.

 • دورة تاأهيل الفتيات للزواج.
 • ور�سة عمل عن دور المهات يف وقاية البناء من املخدرات. 
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للمجتمع

دورات ومحاضرات موجھة 
للطالبات

دورات وورش عمل موجھة 
ألعضاء ھیئة التدریس

إنجازات المركز

البيانات التفصيلية للدورات وورش العمل والمحاضرات التي تم انجازها بالمركز 
خالل العام 1432-1433هـ.

دورات وورش عمل موجهه ألعضاء هيئة التدريس: 

اأهداف الربنامجعنوان الربنامجعدد امل�ستفيداتنوع الربنامج

دورة تدريبية
�سل�سلة 
دورات 
تدريبية

مهارات البحث يف قواعد 20 متدربة
املعلومات والتوثيق الإلكرتوين

•التعريف بقواعد البيانات وم�سادر البحث الإلكرتونية.
•التعريف باأهم العوامل التي توؤثر يف نتائج البحث.

•التعريف باأهم مهارات البحث التي نحتاجها عند ا�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية.
•التعريف باأهم التقنيات امل�ساعدة يف عملية البحث )املعامالت املنطقية(.

•التدريب على كيفية اإعداد ا�سرتاتيجية بحث جيدة.
•التعرف على طريقة توثيق املراجع اإلكرتونيا داخل املنت ويف قائمة املراجع.

كيف تن�سر بحثا علميا م�سنفًا 34 متدربة
ISI سمن ك�ساف�

25 متدربةور�سة عمل
تعاون الكادمييات مع 

املنظمات الدولية
)اأمناط امل�ساركة وو�سائل 

الت�سال(

العمل  بطبيعة  التعريف  الدولية من خالل  املنظمات  العمل يف  بطبيعة  التعريف 
املراأة  تكت�سبها  اأن  ميكن  التي  واملهارات  اخلربات  ونوعية  املنظمات  بهذه 
ال�سعودية, اإىل جانب نوعية ال�سعوبات واملعوقات التي قد تواجه املراأة ال�سعودية 

وكيفية مواجهتها والتغلب عليها من خالل اأمثلة واقعية.
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دورات ومحاضرات موجهه لطالبات الجامعة:
 

عدد نوع الربنامج
امل�ستفيدات

عنوان 
اجلهات املتعاونةاأهداف الربنامجالربنامج

دورة 
تدريبية

�سل�سلة 
دورات 
تدريبية 

على مدار 
العام

801

ن�سر ثقافة 
العمل احلر 

ودعم رائدات 
الأعمال

ن�سر ثقافة العمل احلر بني طالبات اجلامعة.  •
م�سروعاتهن  واإدارة  اإن�ساء  على  اجلامعة  طالبات  وتدريب  تاأهيل   •

بنجاح.
تاأهيل طالبات اجلامعة واإك�سابهن املهارات الالزمة لرائدة الأعمال   •

الناجحة.
التعريف بالأفكار النرية وكيفية انتقاء اأفكار ابتكاريه للم�ساريع.  •

• تعريف طالبات اجلامعة باأهمية و�سع خطة عمل دقيقة مل�سروعاتهن
مل�سروعاتهن  درا�سة جدوى  و�سع  باأهمية  تعريف طالبات اجلامعة   •

امل�ستقبلية.

�سندوق املئوية

دورات وورش عمل موجهه للمجتمع: 

نوع 
الربنامج

عدد 
امل�ستفيدات

عنوان 
الفئة اجلهات املتعاونةاأهداف الربنامجالربنامج

امل�ستهدفة

دورة 
25 متدربةتدريبية

تاأهيل فتيات 
املودعات 
مبوؤ�س�سة 

رعاية 
الفتيات

بني موؤ�س�سات املجتمع مبا يخدم فئاته. • التعاون 
وناجحة. م�ستقرة  اجتماعية  بيئة  • حتقيق 

بالربنامج. امل�ساركات  ومعارف  قدرات  تطوير  يف  • امل�ساهمة 
التعامل والتفاعل مع الآخرين. مهارات  • تنمية 

الطارئة. املواقف  على  للتغلب  التفكري  مهارات  • تنمية 
املتزنة. ال�سخ�سية  وبناء  الذات  وتقدير  بالنف�ص  الثقة  • تنمية 

القيم والأخالق لدى الفتيات. • تعزيز 

كلية اخلدمة الجتماعية 
وموؤ�س�سة رعاية الفتيات

الفتيات 
املودعات 
مبوؤ�س�سة 

رعاية 
الفتيات
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نوع 
الربنامج

عدد 
امل�ستفيدات

عنوان 
الفئة اجلهات املتعاونةاأهداف الربنامجالربنامج

امل�ستهدفة

دورة 
30 متدربةتدريبية

تاأهيل 
الفتيات 
للزواج

من  جمموعة  الزواج  على  املقبالت  الفتيات  اإك�ساب  العام:  الهدف 
املهارات الجتماعية التي حتتاج الفتاة اإىل تعلمها باملمار�سة من خالل 

الربنامج التدريبي والتي �ستوؤهلهن للحياة الزوجية اجلديدة. 
الأهداف التف�صيلية: اخلا�سة بالربنامج اأو احلقيبة التدريبية هي: 

الزواج املهارات اخلا�سة بالعالقات  على  املقبالت  الفتيات  • اإك�ساب 
والتفاعالت الأ�سرية.

الزواج املهارات اخلا�سة بالتعامل مع  الفتيات املقبالت على  • اإك�ساب 
امل�سكالت الأ�سرية.

بكيفية  اخلا�سة  املهارات  الزواج  على  املقبالت  الفتيات  اإك�ساب   •
التعامل مع اإحداث احلياة.

كلية اخلدمة الجتماعية
الفتيات 

املقبالت على 
الزواج

100 متدربةور�سة عمل
دور الأمهات 

يف وقاية 
الأبناء من 
املخدرات

واإدمان  تعاطي  م�سكلة  من  وحت�سينهم  الأ�سرة  اأفراد  • توعية 
املخدرات.

الأبناء  وقاية  بهدف  للمراأة  موجهة  توعوية  ن�ساطات  يف  • امل�ساركة 
من م�سكالت تعاطي املخدرات

الوكالة امل�ساعدة للطب 
الوقائي - واللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات مبدينة 
الريا�ص - م�ست�سفى الأمل 
بالريا�ص - مركز الأمري 

�سلمان الجتماعي

املراأة يف 
املجتمع 
ال�سعودي

حما�سرة 
مفردة

 500
م�سارك 
من اأكرث 
من 44 

دولة

ريادة 
الأعمال 
املفهوم 

واحلاجات 
يف �سوء 
املجتمع 
ال�سعودي

ن��ورة  الأم���رية  جامعة  ومنها  اجل��ام��ع��ات  ج��ه��ود  اإىل  الإ���س��ارة   •
يف  وخا�سة  الب�سرية  امل���وارد  تنمية  جم��ال  يف  عبدالرحمن  بنت 

التخ�س�سات املطلوبة يف �سوق العمل. 
يقدمه خيار ريادة الأعمال لطالبات اجلامعة  اأن  ما ميكن  • تو�سيح 
وخا�سًة اأنه خيار ا�سرتاتيجي ل�ستثمار املوارد الب�سرية وبالذات يف 
العن�سر الن�سائي الذي اأ�سبح مطلب تنموي يف ظل �سيا�سة متكني 

املراأة يف املجتمع ال�سعودي.

موؤ�س�سات ح�ك���وم�ي�ة 
واأهلية ومنظمات 

حملية ودولية مهتمة يف 
جمالت ريادة الأعمال 
وامل�سروعات ال�سغرية 

والأ�سر املنتجة,
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نشاطات مختلفة لمسئولي المركز:

نوع ا�سم وعنوان اجلهة
النتائج املتحققةاأهداف الزيارةالن�ساط

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

الريا�ص

زيارة

العلمية  امل��رك��ز  باأن�سطة  امل�����س��ارك��ة 
1. ال�سع���ي لرفع م�ست���وى وعي اأف���راد  املجتمع نحو واملجتمعية.

الظواهر وامل�سكالت الجتماعية.
2. توفري فر�ص لإ�سهام موؤ�س�سات املجتمع املدين يف 

حتقيق الأهداف التنموية للمجتمع.

م�ست�سفى الأمل

مركز الأمري �سلمان الجتماعي

الوكالة امل�ساعدة للطب الوقائي
امل�ساركة يف ن�ساط وقائي موجه للمراأة 
نح���و امل�س���كالت ال�سحية مث���ل الوباء 
املزمنة؛ وخا�سًة م�سكالت  والأمرا�ص 

تعاطي املخدرات و�سلوك التدخني

منظمة املراأة العربية

الإع���داد لتع���اون علم���ي م�س���رتك مع القاهرة
املنظم���ات الدولي���ة العامل���ة يف جمال 

عمل املركز

1. تعاون املركز علمي���ا وبحثيا �سينعك�ص على جودة 
خمرجاته وي�سهم يف حتقيق اأهدافه املختلفة.

املرك���ز  ن�ساط���ات  م���ن  امل�ستهدف���ني  ا�ستف���ادة   .2
وفعالياته وبراجمه الداخلية واخلارجية.

منظمة العمل العربي
املركز القومي للبحوث 
الجتماعية واجلنائية

مركز درا�سات ق�سايا املراأة
الأردن

مركز ب�سمة بجامعة الريموك

بريوت منتدى ريادة الأعمال
موؤمترلبنان

فت���ح قن���وات التوا�سل ب���ني امل�ساركني 
والإقليمي���ة  املحلي���ة  واملوؤ�س�س���ات 

والدولية.

1. مناق�س���ة ق�ساي���ا تتعل���ق بالتنمي���ة القت�سادي���ة 
والجتماعية.

2. امل�سوؤولي���ة الجتماعية لل�سركات ورجال الأعمال 
و�سب���اب الأعم���ال, وال�ستفادة م���ن ق�س�ص جناح 

م�ساريعهم.
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نوع ا�سم وعنوان اجلهة
النتائج املتحققةاأهداف الزيارةالن�ساط

�سندوق تنمية املوارد الب�سرية
زيارةالريا�ص)�سندوق املئوية (

م�س���ودة  لعق���د  والتن�سي���ق  الإع���داد 
خدم���ات تعاوني���ة اإىل جان���ب تدري���ب 
�سندوق املئوية لطالبات اجلامعة على 

امل�ساريع ال�سغرية واآلية الإعداد لها.

1. التفاق على الربنامج التدريبي املوجه للطالبات 
لتدري���ب  التدريبي���ة  التنفي���ذ  خط���ة  و�س���ع  وب���دء 

الطالبات.
2. تطوير عقد اخلدمات التعاونية من خالل عر�ص 
ال�سندوق مل�سروع اكرب وه���و )وادي املئوية( والذي 
�سينفذ يف اجلامع���ة من خالل املركز وتاأجيل اإبرام 
العقد التعاوين حلني التفاق على تفا�سيل امل�سروع.

زيارة جهات خارجية للمركز: 

النتائج املتحققةاأهداف الزيارةا�سم وعنوان اجلهة

منظمة العمل العربية  
القاهرة

الزي���ارة تعد �سم���ن توجهات املرك���ز للتفاعل   .1 
والت�سبي���ك وامل�سارك���ة م���ع املنظم���ات الدولية 
ومن�سوبيه���ا وخا�سة ال�سعودي���ات منهن �سمن 
كل  يف  اجلامع���ة  خلدم���ة  ال�ساعي���ة  اخلط���ة 
املج���الت املتاحة ويف ح���دود اأهدافه وخططه 
وتطلعاته���ا  اجلامع���ة  خط���ة  م���ع  املن�سجم���ة 

امل�ستقبلية وتاأدية دورها التنموي يف املجتمع.
اللتق���اء مبن�سوب���ات جامعة الأم���رية نوره من   .2 
اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص والتعري���ف بطبيع���ة 
العمل مبث���ل هذه املنظمات م���ن خالل خبرية 

دولية �سعودية عاملة يف املنظمة

تو�سيح طبيعة املنظمات الدولية من حيث اأنواعها واأه���داف���ه�������ا.  .1 
التعري���ف ب�سب���ل واأ�سالي���ب التع���اون مع املنظم���ات الدولي���ة وامل�ساركة   .2 
بالفعالي���ات التي تعدها هذه املنظمات مثل ح�سور املوؤمترات والندوات 

وامللتقيات
تق���دمي ت�سور لكيفية الن�سم���ام للمنظمات الدولية به���دف العمل بها   .3 

�سواًء يف فروعها داخل اململكة اأو يف مقرها الرئي�ص خارج اململكة.
تو�سيح ال�سعوبات واملعوق���ات الإدارية واملهنية التي ميكن اأن تواجهها   .4 
ع�س���وات هيئة التدري�ص باجلامعة عند رغبتهن يف العمل مع املنظمات 

الدولية وطرق مواجهتها لتحقيق امل�ساركة الناجحة معها.
كم���ا اأ�سهم���ت ور�سة العمل يف تو�سيح طبيعة امل�س���اركات التي ميكن اأن   .5 
ي�سه���م من خاللها اأع�س���اء هيئة التدري�ص يف اجلامع���ة �سواًء كانت يف 
جم���الت تقدمي ال�ست�سارات العلمية املتخ�س�سة اأو يف جمال  الأبحاث 

والدرا�سات العلمية.
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دعم طلبة الدراسات العليا ونشر أبحاثهم المتميزة: 

اأهـــدافـــهـــــــانوعهاعنوان الر�سالة

التكيف ال�سخ�سي 
والجتماعي والأ�سري 
والقت�سادي للمراأة 

ال�سعودية املطلقة

ر�سالة 
دكتوراه

ال�سخ�سي للمراأة ال�سعودية املطلقة بعد الطالق. التكيف  مدى  على  • التعرف 
الجتماعي للمراأة ال�سعودية املطلقة بعد الطالق. التكيف  مدى  على  • التعرف 

الأ�سري للمراأة ال�سعودية املطلقة بعد الطالق. التكيف  مدى  على  • التعرف 
القت�سادي للمراأة ال�سعودية املطلقة بعد الطالق. التكيف  مدى  على  • التعرف 

• التعرف على مدى ارتباط بع�ص العوامل واخل�سائ�ص ال�سخ�سية والجتماعية والأ�سرية والقت�سادية وظروف 
الزواج والطالق  بتكيف املطلقة.

منها املراأة ال�سعودية املطلقة بعد الطالق. تعاين  التي  والقت�سادية  الجتماعية  امل�سكالت  اأهم  على  • التعرف 

امل�سكالت الجتماعية 
والقت�سادية 

للزوجات الأجنبيات 
املقرتنات باأزواج 

�سعوديني
ر�سالة 

ماج�ستري

• التع���رف عل���ى طبيعة امل�سكالت الجتماعية والقت�سادية للزوجات الأجنبيات املقرتنات بالزواج من �سعوديني 
واملقيمات خارج اململكة العربية ال�سعودية.

• التع���رف عل���ى اأوج���ه الختالف بني امل�س���كالت  القت�سادي���ة و الجتماعية التي تواجه الزوج���ات الأجنبيات 
واملقيمات خارج اململكة باختالف خ�سائ�سهن العامة.

• حماأولة الو�سول ملقرتحات ت�سهم يف التقليل من حجم امل�سكالت الجتماعية والقت�سادية للزوجات واملقيمات 
خارج اململكة العربية ال�سعودية.

الإيذاء اللفظي �سد 
الأطفال

م�ن حي�ث م�دى انت�س�ارها مبدينة الريا�ص. الأطف��ال  �س�د  اللفظ�ي  الإي��ذاء  م�سكلة  عل�ى  التع�رف  • حماأولة 
• م�دي ارتباط خ�سائ�ص اأ�س�ر الأطف�ال ال�ذين يت�عر�سون لالإيذاء اللفظ�ي وعالق�ة ذلك مب�عدل الإي�ذاء اللفظ�ي. 
• امل�سك����الت و الآث���ار ال�سلبية التي يع�اين منه�ا الأطف�ال نتيج�ة تعر�سه�م لالإيذاء اللفظي من الناحية الأ�سرية 

والجتماعية والنف�سية.  
• التو�س���ل اإىل اآلي���ة  لتجن���ب الإيذاء اللفظي, وحلول مقرتحة لدور اخلدمة الجتماعية التي ميكن  اأن تتدخل من 

خاللها مهنيًا لكي تفيد الطفل والأ�سرة للحد من  انت�سار هذه امل�سكلة بني �سرائح املجتمع املختلفة.
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الشراكات والتعاون البحثي والعلمي داخليا وخارجيا: 

ا�سم:   املركز / املنظمة/ الوكالةالعددنوع ال�سراكة والتعاون

عقد خدمات تعاونية بني املركز و�سندوق املئوية لتدريب طالبات اجلامعة على ريادة الأعمال.1عقود خدمات تعاونية

3التعاون العلمي والبحثي
بالأردن. الريموك  بجامعة  ب�سمة  • مركز 

العربي بالقاهرة. العمل  • منظمة 
القاهرة. بجامعة  الجتماعية  الدرا�سات  • مركز 

التن�سيق مع 
موؤ�س�سات ذات ارتباط مبجال عمل 

املركز 
5

الجتماعية. ال�سئون  • وزارة 
الأمري �سلمان الجتماعي. • مركز 

للطفولة. ال�سعودية  الوطنية  • اللجنة 
الوقائي. للطب  امل�ساعدة  • الوكالة 

التدخني. مكافحة  برنامج  و  للمخدرات  الوطنية  • اللجنة 
.Gulf area office Unicef  •

2اتفاقيات برتوكول تعاون علمي 
الردنية  باجلامعة  املراأة  درا�سات  • مركز 

العربية. م�سر  بجمهورية  واجلنائية  الجتماعية  للبحوث  القومي  • املركز 
اتفاقية مع �سندوق املوارد الب�سرية 

1000)�سندوق املئوية(
�سراك���ة وتع���اون بحثي وتدريب���ي لتدري���ب )1000( طالبة �سهري���ًا على العمل احل���ر وامل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة, لدعم رائدات الأعمال.
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مطبوعات المركز 

• دليل المركز.
• الدليل المختصر لعمل المركز.

• الالئحة األساسية والداخلية.
• الهيكل البنائي للمشروعات البحثية والكتب المقدمة للمركز.

الالئحة الأ�سا�سية والداخلية

1
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• زواج الصغيرات.

• دليل الطالبة الجامعية للعمل التطوعي.

• استشعار المسؤولية للطالبة الجامعية.
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• المشكالت االجتماعية واالقتصادية للزواجات األجنبيات المقترنات بأزواج سعوديين.

• التكيف الشخصي واالجتماعي واألسري واالقتصادي للمرأة السعودية المطلقة.

• اإليذاء اللفظي ضد األطفال.
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خطة المركز للفترة الثانية

من 25/ 1433/9 هـ إلى 1434/3/24هـ الموافق من 13 /8/ 2012م إلى 2013/2/5م

اىل جانب اخلطة املعتمدة للمركز من وزارة التعليم العايل, ومتابعة العمل على تنفيذ امل�ساريع البحثية املقامة خالل الفرتة الوىل, 
�سوف يعمل املركز على حتقيق املتطلبات التالية للفرتة الثانية 1433-1434ه بناء على توجيهات الوزارة امل�ستجدة:

العمل على حتديد  الأولويات البحثية للفرتة الثانية مبا يحقق التوازن املن�سود للدرا�سات والبحوث التي تقام من خالل املجموعات • 
البحثية بن�سبة )70%( و )30%( للدرا�سات التي تقدم للمركز من اجلهات املختلفة, وحتقيق مبداأ ال�سراكة املجتمعية البحثية مع 

القطاعني اخلا�ص والعام.
الرتكيز على العمل من خالل املجموعات البحثية وتفعيل املجموعات البحثية العاملة يف املركز واملتعاونة, وال�سعي اىل م�سروعات • 

بحثي���ة متف���ردة مبجال عمله تنطل���ق من حتقيق تاأثري وا�سح داخ���ل املجتمع. وتقدمي اأن�سطة بحثية ح���ول ق�سايا جديدة يف جمال 
درا�سات املراأة والبحوث الجتماعية حمددة ي�سارك فيها باحثني من داخل وخارج اململكة.

العمل على اأن يكون للمركز �سلة مبراكز بحثية عاملية م�سابهة لتبادل اخلربات يف جمال العمل وال�ستفادة من التجارب اخلارجية • 
الناجحة, العمل على مزيد من ال�سراكات والتعاون البحثي والعلمي داخليا وخارجيا, مبا يحقق التميز يف اأداء عمل املركز.

لندرة الكتب املتخ�س�سة التي تتناول ق�سايا املراأة يف املجتمع اخلليجي ب�سفة عامة واملجتمع ال�سعودي ب�سفة خا�سة, �سوف يعمل • 
املركز على م�سروعات تاأليف الكتب, وعلى ترجمة الكتب املتخ�س�سة واملتميزة يف جمال ق�سايا املراأة.

ا�ستقطاب طالبات الدرا�سات وم�ساعدتهن على ن�سر ابحاثهن وا�ستقطابهن للعمل والتعاون مع املركز.• 
تقدمي املزيد من الدورات الداعمة لتطوير املهارات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�ص وتوفري الإمكانيات الداعمة التي تعني الأع�ساء • 

يف درا�ساتهم واأبحاثهم, وتنمية قدراتهم ومهاراتهم البحثية لالإ�سهام يف الن�سر الدويل لدرا�ساتهم واأبحاثهم.
ا�ستكم���ال متابع���ة وتنفيذ ور�ص العمل اخلا�سة بطالب���ات اجلامعة لن�سر ثقافة العمل احلر بني طالب���ات اجلامعة, وتاأهيل وتدريب • 

طالب���ات اجلامعة عل���ى اإن�ساء واإدارة م�سروعاتهن بنجاح, اإىل جانب تاأهيل طالبات اجلامع���ة واإك�سابهن املهارات الالزمة لرائدة 
الأعمال الناجحة, وكذلك التعريف بالأفكار النرية وكيفية انتقاء اأفكار ابتكاريه للم�ساريعهن املختلفة.
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ا�ستكم���ال ومتابعة الربامج والدورات وور�ص العمل املوجهة للمجتمع به���دف التوعية والتثقيف وحتقيقا ملبداأ امل�سئولية الجتماعية • 
امل�سرتكة, وتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد.

عقد املزيد من اللقاءات مع القيادات ومديري املوؤ�س�سات وتفعيل برنامج ال�سراكة املجتمعية والتوا�سل مع اجلهات الداعمة للبحث • 
العلمي, والتعرف على الأولويات البحثية للجهات الداعمة.

العم���ل عل���ى ت�سويق منتجات املركز م���ن خالل مطبوعات املركز من الكتب التخ�س�سية يف جم���ال درا�سات املراأة والتي تعاين من • 
الندرة يف املجتمع ال�سعودي, وخدمة املجتمع يف جمال التدريب على امل�سروعات ال�سغرية وريادة العمال من خالل تدريب فريق 

متخ�س�ص باملركز.
تزوي���د ال���وزارات املعني���ة مبجال عمل املرك���ز بالدار�سات الت���ي يقيمها املرك���ز لال�ستفادة م���ن نتائجها يف التخطي���ط امل�ستقبلي • 

مل�سروعاتها باملجال الجتماعي ودرا�سات املراأة, والتخطيط ل�سراكات بحثية م�ستقبلية.
التحديث امل�ستمر ملوقع املركز اللكرتوين بكافة امل�ستجدات واملنجزات واخلطط الدورية.  • 
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أهداف وطموحات المركز للمرحلة القادمة إلى جانب خطته المعتمدة: 

من خالل خطة املركز وموؤ�سرات قيا�ص اأداء عمله, يطمح املركز اإىل حتقيق اأهدافه من خالل و�سع موؤ�سرات للنتائج املتوقعة خالل 
ثالث �سنوات.

أهداف وطموحات المركز للوصول إلى النتائج المتوقعة له خالل الفترة القادمة: 
ومراكز البحوث املحلية واخلارجية. اجلامعات  مع  البحثي  • التعاون 

ISI ك�ساف  �سمن  من�سورة  للمركز  ودرا�سات  اأبحاث  • اإجراء 
خمتلفة.  جهات  من  ماليًا  مدعومة  ودرا�سات  اأبحاث  يف  • امل�ساركة 

يف جمال املركز. كتب  ترجمة  اأو  تاأليف  دعم  يف  • امل�ساهمة 
يف اأن�سطة املركز البحثية. للعمل  العليا  الدرا�سات  طالبات  • ا�ستقطاب 

اأبحاثهم املتميزة. ن�سر  على  العليا  الدرا�سات  طالب  • م�ساعدة 
املجتمع. فئات  جلميع  توعوية  علمية  تلفزيونية  برامج  واإنتاج  • اإعداد 

املدين. املجتمع  وموؤ�س�سات  وجلان  جمال�ص  ع�سوية  يف  • ال�سرتاك 
يف اإعداد برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع )ور�ص العمل والندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية(. • امل�ساهمة 

عمل املركز واأخرى موجهة خلدمة املجتمع. جمال  يف  تعريفية  وكتيبات  من�سورات  اعداد  على  • العمل 
مكت�سبة ت�سهم يف ا�ستحداث م�سروعات خا�سة بالطالبات. اقت�سادية  وطنية  فوائد  • حتقيق 

مع موؤ�س�سات املجتمع املختلفة لإيجاد دخل مايل للمركز من م�سادر خمتلفة. حملية  بحثية  • �سراكات 
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موقع المركز على الشبكة

www.csrws.net .مت النتهاء من اإن�ساءاملوقع اإلكرتوين اخلا�ص باملركز
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المحتويات 
كلمة.

التقرير الأول مرحلة التاأ�سي�ص وبدء العمل.
نبذة عامة عن املركز.

روؤية املركز.
ر�سالة املركز.

اأهداف املركز.
جمالت عمل املركز ووحداته.

ا�سرتاتيجيات العمل يف املركز.
املرك���ز  خ���الل  م���ن  املقام���ة  البحثي���ة  امل�سروع���ات 

وامل�سروعات اخلارجية.
اآلية تقييم خمطط امل�ساريع البحثية املقدمة للمركز

منجزات املركز.
الجتماعات الدورية لأع�ساء جمل�ص الإدارة.

الإجنازات البحثية )امل�ساريع البحثية(.
اأولويات امل�سروعات البحثية ح�سب العام.

الكتب وامل�سروعات البحثية لعام 1432-1433ه� التي 
مت اعتمادها وجاري العمل عليها.

الربام���ج التدريبية والن���دوات واملحا�س���رات العلمية 
املتخ�س�سة.

ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل����ل����دورات وور������ص ال��ع��م��ل 
واملحا�سرات التي مت اجنازها.

دورات وحما�سرات موجهة لطالبات اجلامعة.
دورات وور�ص عمل موجهة للمجتمع.

ن�ساطات خمتلفة مل�سئويل املركز.
زيارات جهات خارجية للمركز.

دعم طلبة الدرا�سات العليا ون�سر اأبحاثهم املتميزة.
ال�سراكات والتعاون البحثي والعلمي داخليًا وخارجيًا.

مطبوعات املركز.
خطة املركز للفرتة الثانية.

اأهداف وطموحات املركز للمرحلة القادمة.
اأهداف وطموحات املركز للو�سول اإىل النتائج املتوقعة 

خالل الفرتة القادمة.
موقع املركز على ال�سبكة.

املحتويات.
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الرياض - طريق المطار - حي النرجس

www.csrws.net
تلفون/ 018243395 

مركز األبحاث الواعدة في
البحوث االجتماعية ودراسات المرأة


