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بسم الله
الرحمن الرحيم



.الريادة والتميز في تطوير وتمكين المنظمات األسرية الوطنية

المهنيةالكفاءةمستوىورفعالمملكة،فياألسرةاستقرارفياإلسهام

تطلباتوماحتياجاتلتلبيةأدائها؛تحسينعلىوالعملاألسرية،المنظماتلدى

ية،البحثالخدماتمنحزمةخاللمناألسرية،التنميةوتعزيزالمستفيدين،

متميزونخبراءيقدمهاالتيالمنهجية،والتأسيسيةوالتدريبية،واالستشارية،

.الجودةمستوىإلىبهااالرتقاءبهدف

اإلبداعاإلتقاناإليجابيةالمسؤولية
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سريةاألواالستشاراتاإلصالحخدماتوتقديموتنميةتأسيسفياإلسهام▪

.المملكةفياألسريةالتنميةقطاعلتعزيز

.االستراتيجيةالشراكاتتفعيل▪

.االستشاريةوالخدماتالمنتجاتتطوير▪

.البشريةالمواردتنمية▪

.العملياتتطوير▪

.الماليةاالستدامةتعزيز▪

التمكينالشفافية
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:التاليةالمجاالتأحديخدمببحثه،خاًصاعنوانايختارأنللباحث

. االستقرار األسري وتحسين جودة الحياة.1

.  العالقات األسرية رؤية استشرافية.2

. األمن األسري بوابة األمن الوطني.3

.األسرة وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي.4

. اإلرشاد األسري في األزمات والكوارث.5

.  تمكين المرأة ودوره في استقرار األسرة.6

.مشروع مقترح لتمكين رب األسرة من العمل.7

.انشغال األب عن دوره التربوي.8

.المشكلة والفرصة.. الطفولة في أحضان التقنية المعاصرة.9

.  مقترح للتوفيق بين الراغبين في الزواجمشروع .   10
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المركز األول

ريال20.000
وشهادة تقديرية

المركز الثاني

ريال15.000
وشهادة تقديرية

المركز الثالث

ريال10.000
وشهادة تقديرية



ألسـريابالشـأنالمهتميـنأوالمختصيـنأوالباحثيـنلجميـعالمشـاركةتتـاح.1

ـلتقأالعلـىالسـعودية؛العربيـةالمملكـةفـيوالمقيميـنللمواطنيـن

.باكلوريـوسعـنالجامعيـةدرجتـه

منظاوفقالمشاركةاالجتماعيالمجالفيالمرخصةالبحثيةللجهاتيحق.2

.المشاركة

   ثبحـللفـوزيتأهـلأنعلـىبحـث،مـنأكثـرفـييقـدمأنباحـثلـكليحـق.3

.المســابقةفيفقـطواحـدفـرعوفـيواحـد

موعـدوآخـرم،8/9/2021:الموافـق،هــ1/2/1442األربعاءالمشـاركةتبـدأ.4

.م10/6/2021:الموافـقهـ،29/2/1442الثالثاءالبحـوثخطـطالستالم

مــعويرفــق،(كلمــة200)عــنيزيــدالفيمــاالبحــثملخــصيقــدم.5

أوعيتــه،فــيوعرضــهالمحتــوى،بنشــرللمركــزالتنــازلإقــرارالملخــص

مــعالبحــث،إجــازةأوالفــوز،حــالفــيوذلــكمنــه،واالســتفادة

.للباحــثاألدبــيبالحــقاالحتفــاظ

ـهبحثإعـدادفـيللبـدءالباحـثمخاطبـةيتـمالبحـثخطـةقبـولحالـةفـي.6

يـومنفـسفـيالبحـوثإعـدادفـيالعمـليبـدأحيـثالبحـث؛وتسـليم

:الموافـقهــ،15/3/1442الخميسبتاريـخالمقبولـةالخطـطعـناإلعـالن

هــ،1443/5/19الخميـسالبحـوثالسـتالمموعـدوآخـرم،10/21/2021

.م23/12/2021:الموافـق
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المــادةعلــىالشــكليةالتعديالتبعــضإجــراءالمســابقةلهيئــةيحــق.7

إجـراءطلـبحالـةوفـيبالموضـوع،المسـاسدوناألمــرلــزممتــىالمقدمــة

ـولللقبتمهيـًدابذلـكالقيـامالكاتـبفعلـىأساسـيةأوطفيفـةتعديـالت

ـيفعـادةالمتبعـةالعلميـةالمطابقـةبإجـراءالقيـاموبعـدللبحـث،النهائـي

لــمأوأســبوعين،خــاللالكاتــبردعــدمحالــةوفــيالبحثيــة،المسـابقات

.مقبــولغيــرالبحــثيعــدالمطلوبــةالتعديــاتإلــىيســتجب

هــ،6/24/1443الخميستاريــخمــنيبــدأبالمســابقةالفائــزةالبحــوثتحديــد.8

.م27/1/2022:الموافــق
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بصيغــةوأخــرى،Word))بصيغــةواحــدةإلكترونيتيــنبصيغتيــنالبحــثيقــدم.1

(PDF)،تتـمأنوعلـىصفحـة،(30)عـنالبحـثصفحـاتعــدديزيــدأالعلــى

بمـامتسلسـاًل ترقيًماالصفحـاتوترقـمولغويـًا،علميةبدقـةالمحتـوىمراجعـة

.واألشـكالالجـداول،ذلـكفــي

فـــيويشــارمســتقلة،أوراقعلــىواللوحــاتوالصــور،الجــداول،توضــع.2

فــيظهورهــاأماكــنتحديــدمــعمصــادره،أومصــدره،إلــىالشــكلأســفل

ــكالاألشترقيــمعــنمســتقاًل متسلســاًل ترقيًمــاالجــداولترقيــممــع.المتــن

.أســفلهومصــدرهالجــدولأعلــىعنوانــهمنهــالــكلويكــونالمتــنخــالل

وأهميتهــا،الدراســة،مشــكلةوبإيجــازالبحــوثملخصــاتتتضمــنأنيجــب.3

اختيارهــاوطــرقالعينــة،أوالدراســةمجتمــعوحجــمتســاؤالتها،أووفروضهــا

.البيانــاتجمــعوأدواتالبحثــيوالمنهــج

ويكـونالبحـث،ثنايـاجميـعفـي(Arabicالـخ)العربيـةاألرقـامتسـتخدم.4

.الصفحـةأسـفلمنتصـففـيالصفحـاتترقيـم

الحفيالمساعدينللباحثينوكذلكله،مفصلةذاتيةسيرةالكاتبُيرِسل.5

.وجدوهم

علـمجمعيـةنظـامهـوالبحثيـةالمسـابقةفـيالمعتمـدالتوثيـقأسـلوب.6

American)الســادساإلصـدار-األمريكيـةالنفـس Psychological Association-APA-6 th ed).

ثالبحبملخصالخاصةالفقرةأسفلاألساسالمصطلحاتبوضعالكاتبيلتزم.7

.واإلنجليزيةبالعربية

)نظاموفقالنصداخلالمراجعتوثق:النصضمنالتوثيق.8 APA ).
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:كتاب

عبـدترجمـة،«وتعزيزهـاممارسـتها:التدريـسمهنـة».(2001).شـارلوتي،دانيلسـون

الريـاض،:العربـيالخليـجبـدولالعربـيالتربيـةمكتـبالعمـر،سـعودبـنالعزيـز

.السـعودية

:الماجستيررسالة

لــدىومصــادرهالنفســيالتوتــرمســتوى»(1997).جميــلزاهــدةعيشــة،أبــو

رســالة،«الغربيــةالضفــةفــيالحكوميــةالمــدارسومديــريالتربوييــنالمشــرفين

.ةالغربيــالضفــةفلســطين،الوطنيــة،النجــاحجامعــةمنشــورة،غيــرماجســتير

:دوريةمنمقال

«النفسـيباألمـنالمرتبطـةالديموغرافيـةالمتغيـراتبعـض»(1996).محمـدجبـر،

.93-80،(39)النفـسعلـممجلـة

:إلكترونيمصدر

اتجاهاتلقياسالمطور(Vaughan)فونمقياسدراسة».(2001).صالــحالنصــار،

ةجمعيمؤتمرإلىمقدمبحث.«البشريةالمواردفيالقراءةتدريسنحوالمعلمين

:التاليالرابطعلىم2011/11/1فياسترجاعهتم.القاهرة.والمعرفةالقراءة

http://www.arabicl.org/seerah/Vaughan1.php
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:مثال
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Book:

Weinstein, C. S., & Mignano, A. (1993). »Organizing the elementary school 

classroom: Lessons from research and practice« . New York: McGraw-Hill.

Journal Article:

Gage, N. L. (1989). »The paradigm wars and their aftermath: A “historical”

sketch of research on 10-teaching since 1989« Educational  Research, 18, 4.

Newspaper:

Gage, N. L. (1989). »New drug cuts risk of heart failure« . (1993, July 15). The 

Washington Post, p. A12.

Electronic Media:

Weinstein, C. S (1999). »Electronic reference formats recommended by the 

American Psychological Association« . (2000, August 22). Washington, DC: 

American Psychological Association. Retrieved August 29, 2000, 

http://www.apa.org/journals/webref.html.
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simplifiedنـوعبخـطالعربيـةباللغـةالعلميـةالمـادةتكتـب.9 Arabic12مقاسـه

simplifiedالرئيســيالعنــواناألســطر،بيـن1.15بمسـافة 14Grasالعناويــن

simplifiedالفرعيــة Arabicبخــطفيكتــبالبحــثعنــوان،أمــا12مقاســهPT

Bold Heading16مقاســه.

2الورقـة،رأس3وأيسـر3وأيمـن2.5وأسـفل2.5أعلـىالصفحـةهوامـش.10

.(،4)عـاديالورقـةحجـم2الورقـة،أسـفل

.تقبللمأمالمسابقة،فيقبلتسواءأصحابهاإلىتعادالالمرسلةاألبحاث.11

.أصحابهارأيعنإالُتعّبرالاألبحاث.12

كانتمهماُيَحّكموالاالعتبار،بعينيؤخذالالشروطفيهتتوفرالبحثكل.13

.العلميةِقيَمته

:للمركزااللكترونيالبريدعلىالنهائيةبصورتهاُمَصّححةالبحوثترسل.14

researches@hess.sa
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:طريقة إرسال البحوث

ترسل البحوث المشاركة إلدارة البحوث واالستشارات بمركز 

خبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي على البريد 

researches@hess.sa: اإللكتروني
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