1438هـ 2017 /م

2

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية  -لمحة موجزة

المحتويات

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

©

2017

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا المنتج بأي وسيلة تصويرية ،أو إلكترونية ،أو
ميكانيكية؛ بما في ذلك التسجيل الفوتوغرافي ،والتسجيل الممغنط على أشرطة
أو أقراص ،أو بأي وسيلة نشر أخرى ذات عالقة بالنسخ بما فيها حفظ المعلومات
واسترجاعها ،من دون إذن خطي من الناشر.

استهالل

6

تقديم

8

تمهيد

10

انطالقتنا

١٢

مهامنا

١٤

رؤيتنا

١٦

رسالتنا

١٦

أهدافنا اإلستراتيجية

١٨

قيمنا

٢٠

الهيكل التنظيمي

٢٢

برامجنا

٢٤
أو ًال :برنامج دعم البحوث االجتماعية المتخصصة  -داعم

٢٦

ثاني ًا :برنامج تأهيل الباحثين االجتماعيين  -باحث

٢٨

ثالث ًا :برنامج إثراء المعرفة في المجاالت االجتماعية  -إثراء

٣٠

رابع ًا :برنامج مساندة اتخاذ القرار  -مساند

٣٢

خامس ًا :برنامج رصد القضايا واالحتياجات االجتماعية  -راصد

٣٤

سادس ًا :برنامج تطوير البيئة التقنية  -تقنية

٣٦

سابع ًا برنامج الشراكات والتعاون  -تواصل

38

الذراع االستشاري والعلمي لمنظومة العمل والتنمية االجتماعية

40

المركز في خدمة األهداف االجتماعية لرؤية المملكة 2030

42

استهالل
« لقــد وضعــت نصــب عينــي منــذ أن تشــرفت بتولي مقاليــد الحكم
الســعي نحــو التنميــة الشــاملة مــن منطلــق ثوابتنــا الشــرعية
وتوظيــف إمكانــات بالدنــا وطاقاتهــا واالســتفادة من موقــع بالدنا
ومــا تتميــز بــه مــن ثــروات وميــزات لتحقيــق مســتقبل أفضــل
للوطــن وأبنائــه مــع التمســك بعقيدتنــا الصافيــة والمحافظــة
علــى أصالــة مجتمعنــا وثوابتــه»

تقديم
تــدرك وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة أن العلــم والبحــث همــا
بوابــة العبــور للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وهمــا المدخــل
الصحيــح لرصــد المشــكالت وحلهــا والتنبــؤ بهــا ،ويعــد المركــز
الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة مركــز تميــز وبيــت
خبــرة يعمــل بمواصفــات علميــة عالميــة ،ويــدار بمهنيــة إداريــة
وأكاديميــة قــادرة علــى مواجهــة كل التحديــات التــي تعتــرض
مســيرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل
للتعريــف بالمركــز واالنفتــاح علــى المؤسســات المعنيــة للتعــاون
فــي المجــاالت التــي تقــع فــي نطــاق اهتماماتــه.
د .علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية االجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

تمهيد
إدراك ًا مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين -يحفظــه اهلل -لضــرورة وحتميــة االهتمــام بالشــأن االجتماعــي ،وصيانــة

ـد لألســرة والمجتمــع بمكوناتها
وتحصيــن القيــم والمبــادئ االجتماعيــة ،ولمــا تمثلــه الظواهــر االجتماعيــة المتجــددة مــن تحـ ٍّ

المختلفــة ،وفــي ظــل مــا يشــهده عالــم اليــوم مــن تغيــرات وتحــوالت ســريعة ومتالحقــة فــي مختلــف أوجــه الحيــاة االجتماعية.
فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )٢٢٠وتاريــخ 1433/7/7هـــ بالموافقــة علــى تنظيــم المركــز الوطنــي للدراســات والبحوث

االجتماعيــة .وبموجــب المــادة األولــى مــن هــذا التنظيــم فــإن «المركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة ذو شــخصية
اعتباريــة مســتقلة ،ويرتبــط بوزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة مباشــرة ومقــره مدينــة الريــاض».

ويعنــى المركــز بدراســة القضايــا والظواهــر االجتماعيــة وتحليلهــا ،وتقديــم الــرؤى واالقتراحــات والتوصيــات بشــأنها ،وتزويــد
الجهــات الحكوميــة المعنيــة بنتائــج البحــوث والدراســات واإلحصــاءات والمعلومــات التــي تســاعدها علــى وضــع الخطــط واتخــاذ
القــرارات المتعلقــة بأوجــه التنميــة االجتماعيــة المختلفــة.

ونأمــل أن يتمكــن المركــز مــن تحقيــق التميــز فــي ممارســة نشــاطاته وأداء أدواره ،مــن خــال حزمــة مــن الشــراكات المحليــة

والدوليــة ،والبرامــج واإلجــراءات والتنظيمــات ،ومواكبــة آخــر التطــورات والمســتجدات علــى الصعيــد االجتماعــي ،واتبــاع أفضــل
المناهــج العلميــة لدراســة القضايــا والمشــكالت االجتماعيــة وإعــداد الحلــول لهــا ،ومســاندة متخــذي القــرار فــي االســتجابة
لمختلــف الظواهــر االجتماعيــة ،واستشــراف تأثيراتهــا المســتقبلية؛ وصياغــة اإلســتراتيجيات المتعلقــة بحمايــة النســيج
االجتماعــي للمجتمــع الســعودي.

ويمثــل هــذا الدليــل دعــوة مــن المركــز إلــى المؤسســات العلميــة والمراكــز البحثيــة والجامعــات والباحثيــن للتعــاون معهــم
فــي نشــر البحــوث التــي تقــع ضمــن اهتمامــات المركــز ودعمهــا.

أ.د .صالح بن عبد العزيز النصار
مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

انطالقتنا
انطلقــت أعمــال المركــز فعليــا فــي 1436/7/1هـــ ،وقــام معالــي وزيــر الشــؤون االجتماعيــة (ســابقا) الدكتــور ماجــد بــن

عبــداهلل القصبــي بتدشــين مقــر المركــز فــي مدينــة الريــاض فــي 1436/10/20هـــ .وباشــر المركــز نشــاطه بتطويــر إســتراتيجية
العمــل بالتعــاون مــع مجموعــة بوســطن االستشــارية ( ،)Boston Consulting Groupوإعــداد اللوائــح واألنظمــة اإلداريــة

والماليــة ،وإنشــاء البنيــة المؤسســية ،وتصميــم البرامــج التقنيــة لتســهيل التعامــات المحاســبية اإلداريــة.

كمــا اعتمــد المركــز وســائل مبتكــرة وفعالــة فــي متابعــة المشــروعات والمبــادرات المؤسســية والبحثيــة واألنشــطة

العلميــة القائمــة ،والرصــد المســتمر لمراحــل إنجازهــا ،وذلــك مــن خــال تطويــر نظــام متابعــة داخلــي هدفــه تســهيل قيــاس
األداء بمــا يتوافــق مــع الخطــط المعــدة ،وبمــا يمهــد لوضــع تصــورات للخطــط والمشــروعات المســتقبلية للمركــز.
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مهامنا
 -إجراء الدراسات والبحوث الجتماعية النظرية والميدانية. -رصد القضايا والظواهر والمشكالت االجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي ،ودراستها والتوصل إلى حلول لها. -إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في البرامج االجتماعية. -الترجمة ونشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. -إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في شتى حقول العلوم االجتماعية. -تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجاالت االجتماعية. -تقديم الخدمات االستشارية العلمية والفنية للمؤسسات االجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها. -عقــد النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل للمختصيــن والمهتميــن بالعلــوم االجتماعيــة فــي المجتمــع الســعوديوالخليجــي والعربــي.

 -إعــداد قاعــدة بيانــات ومعلومــات مركزيــة للدراســات والبحــوث االجتماعيــة ،للباحثيــن والمتخصصيــن فــي المجــاالتاالجتماعيــة.

- -تدريب العاملين في الحقل االجتماعي ،سواء من داخل وزارة العمل والتنمية االجتماعية أو من خارجها.
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رؤيتنا
تأثيــرا فــي توفيــر حلــول للقضايــا والمشــكالت االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة
أن نكــون بيــت الخبــرة االجتماعــي األكثــر
ً

الســعودية.

رسالتنا
توفيــر تواصــل علمــي فعــال ،ودعــم األفــكار والمشــروعات البحثيــة فــي تصميــم حلــول فعالــة للقضايــا والمشــكالت
االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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أهدافنا اإلستراتيجية
تمكين مجتمع البحث العلمي في المجال االجتماعي:

01

- -تمويل البحوث واألنشطة العلمية.

- -توفير مصادر المعلومات المتخصصة.

- -تنسيق الجهود البحثية وتوجيهها.

- -التأليف والنشر والترجمة في المجال االجتماعي.

- -التدريب على أساليب البحث العلمي .

مساندة متخذي القرار في الشأن االجتماعي:

02

 -تقديم المشورة وحلول عملية للجهاتالحكومية ولصانعي القرار االجتماعي.
 -اإلسهام بالتفكير اإلبداعي في السياساتاالجتماعية.

 -إجراء بحوث تطبيقية وبحوث ذات صلة بدعمصناعة القرار االجتماعي.
 -تقديم التقارير ورفع التوصيات بشأن سياساتالعمل والتنمية االجتماعية.

التواصل والتنسيق بفاعلية مع األطراف المعنية وإقامة الشراكات المحلية والدولية:

03

 -إقامة الشراكات المحلية وتعميقها من خاللتبادل المعارف والمعلومات االجتماعية.
 -تنظيم التواصل ضمن الشبكات الحكومية،وشبكات البحوث ،وشبكات صانعي القرار
االجتماعي.
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 -إقامة الشراكات الدولية وتعميقها في المجاالتاالجتماعية.

قيمنا
01

02

03

04

05

االستقاللية

المهنية

الشفافية

السرية

المنفعة واألثر

المركز الوطني

االلتزام بالمهنية،

ينهج المركز مبدأ

يلتزم المركز بالسرية

يحرص المركز على أن

للدراسات والبحوث

والرؤية العلمية في

الشفافية في تعامله

التامة في المعلومات

تكون جميع أعماله

االجتماعية ذو

التعامل مع مختلف

مع الجهات المعنية

المتداولة مع الجهات

(بحوث ودراسات

شخصية اعتبارية،

القضايا والظواهر

بالشأن االجتماعي

الرسمية وغير

اجتماعية ،ونشاطات

ويرأس مجلس إدارته

والمشكالت

وتناول المعطيات

الرسمية المعنية

علمية ومبادرات

وزير العمل والتنمية

االجتماعية من

والمعلومات ذات

بالشأن االجتماعي.

اجتماعية )...محققة

االجتماعية.

منظور إستراتيجي

الصلة بالقضايا

للمنفعة والعائد

شامل ورصين.

والظواهر والمشكالت

االجتماعي على

االجتماعية.

المستوى الوطني،
وذات أثر إيجابي
وفعال.
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هيكلنا التنظيمي
مجلس اإلدارة
المراقب الخارجي

المدير العام
المستشار القانوني
المراجع الداخلي

مكتب المدير العام

اللجنة العلمية

سكرتارية

وحدة الشراكات وتطوير األعمال

إدارة البحوث واالستشارات

22

إدارة التواصل والمعرفة

إدارة الشؤون المالية واإلدارية

وحدة تمكين البحوث

وحدة العالقات العامة
واإلعالم

وحدة الموارد البشرية

وحدة االستشارات ودعم
القرار االجتماعي

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الشؤون المالية

وحدة اإلحصاء والرصد
االجتماعي

وحدة الخدمات المعرفية

وحدة الخدمات المساندة

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية  -لمحة موجزة

برامجنا
أطلــق المركــز مجموعــة مــن البرامــج والمشــروعات لتحقيــق أهدافــه اإلســتراتيجية المتمثلــة فــي تمكيــن مجتمــع البحــث
العلمــي فــي المجــال االجتماعــي ،ومســاندة اتخــاذ القــرار االجتماعــي ،والتواصــل والتنســيق بفاعليــة مــع األطــراف المعنيــة
وإقامــة الشــراكات المحليــة والدوليــة.
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أو ًال برنامج دعم البحوث االجتماعية المتخصصة (داعم)
يشــمل برنامــج (داعــم) إجــراء البحــوث التقويميــة لبرامــج المجتمــع المختلفــة ،ودعــم البحــوث ذات األولويــة الوطنيــة،
والبحــوث المتميــزة للمتخصصيــن فــي الدراســات االجتماعيــة ،ودعــم تطويــر البرامــج العلميــة والبحثيــة بالتعــاون والشــراكة
مــع الجهــات ذات العالقــة.

داعم
الئحة دعم
البحوث واألنشطة
العلمية وتصنيفها
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بحوث ذات األولوية
في المجاالت
االجتماعية

البحوث الموجهة
للمركز

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

المجلس التنسيقي
لمراكز البحوث
االجتماعية

ثاني ًا برنامج تأهيل الباحثين االجتماعيين (باحث)
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد جيل مــن الباحثيــن االجتماعييــن المتميزيــن وتزويدهم بالمعــارف والمهــارات والخبرات األساســية
والمتقدمــة التــي تســاعدهم فــي إعــداد وتنفيــذ البحــوث العلميــة فــي المجــاالت االجتماعيــة والتعليميــة والقيــم المجتمعيــة.

بدعــم مــن شــركة أرامكــو الســعودية وبالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية للدراســات االجتماعيــة.

باحث
دورة مكثفة
لمدة شهرين
في الواليات
المتحدة
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زيارة عدد من
مراكز البحوث
االجتماعية
األمريكية

لقاء الخبراء
والمختصين في
علم االجتماع

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

تنفيذ بحث
اجتماعي له أولوية
في المجتمع
السعودي

ثالث ًا برنامج إثراء المعرفة في المجاالت االجتماعية (إثراء)
يشــمل برنامــج (إثــراء) عقــد حلقــات النقــاش وورش العمــل المتخصصــة ،ونشــر نتائــج الدراســات والبحــوث والتقاريــر العلميــة،

وترجمــة األبحــاث والمقــاالت العلميــة المميــزة لخدمــة الباحثيــن والمتخصصيــن فــي المجــال االجتماعــي ،وتأليــف الكتــب

والنشــرات المتخصصــة بأســلوب علمــي مبســط للتوعيــة والتثقيــف االجتماعــي.

تنظيم ورش
العمل وحلقات
النقاش
المتخصصة
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التأليف
والترجمة

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

إثراء
إعداد التقارير
المتخصصة

رابع ًا برنامج مساندة اتخاذ القرار (مساند)
ـذي القــرار ،وتزويــد الجهــات
يشــمل برنامــج (مســاند) تقديــم أفضــل المقترحــات والحلــول المبنيــة علــى دراســات علميــة لمتخـ ّ
الحكوميــة بنتائــج البحــوث والدراســات واإلحصــاءات والمعلومــات التــي تســاعدها علــى وضــع الخطــط المتعلقــة بأوجــه التنمية

االجتماعيــة المختلفــة ،والمســاهمة فــي صياغــة اإلســتراتيجيات واللوائــح والنظــم المتعلقــة بحمايــة النســيج االجتماعــي
للمجتمــع الســعودي ،مــن خــال المشــاركة فــي اللجــان والبرامــج الوطنيــة واالجتماعــات المتخصصــة ،والتواصــل مــع الجهــات
المعنيــة لتفعيــل نتائــج البحــوث والدراســات فــي المجــاالت االجتماعيــة.

المساهمة في صياغة

اإلستراتيجيات واللوائح

المشاركة في االجتماعات

وحلقات النقاش المتخصصة

والنظم المتعلقة بحماية

لعكس وجهة النظر

للمجتمع السعودي.

االجتماعي.

النسيج االجتماعي
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المتخصصة بالشأن

إعداد البرامج الوطنية
المتخصصة

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

التمثيل الرسمي

والمشاركات الخارجية

مساند

خامس ًا برنامج رصد القضايا واالحتياجات االجتماعية (راصد)
يشــمل برنامــج رصــد القضايــا واالحتياجــات االجتماعيــة (راصــد) الرصــد الــدوري للظواهــر والقضايــا واالحتياجــات االجتماعيــة فــي

المجتمــع الســعودي ،وذلــك بمنهجيــة علميــة ،وإحصــاءات دقيقــة ومحدثــة ،واإلســهام فــي تأســيس مراصــد اجتماعيــة علــى
المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة ،وإعــداد المؤشــرات االجتماعيــة ،ومتابعــة قياســها
علــى المســتوى المحلــي والعالمــي.

تطوير آليات

ومنهجيات لرصد

إعداد أدلة تأسيس

إعداد أدلة

االجتماعية بشكل

االجتماعية

التنمية االجتماعية

القضايا والظواهر
دوري
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راصد

مراصد التنمية

مؤشرات مراصد

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

تأسيس مراصد

اجتماعية في مناطق

المملكة بالتعاون مع
الجامعات

سادس ًا برنامج تطوير البيئة التقنية (تقنية)
تطويــر بيئــة إلكترونيــة متكاملــة ومتوافقــة مــع أحــدث التقنيــات ،مالئمــة لالحتيــاج الفعلــي للمركــز ،والتوســع حســب الخطــة
اإلســتراتيجية ،باإلضافــة إلــى متابعــة األعمــال المنجــزة ،وإدارة المشــروعات التقنيــة ،وتفعيــل التواصــل علــى الشــبكات

االجتماعيــة والفضــاء الرقمــي ،وتطويــر البوابــة اإللكترونيــة للمركــز والدليــل اإللكترونــي للوائــح واألنظمــة االجتماعيــة.

تقنية

أهم المبادرات:
 -قاعــدة معلومــات الدراســات والبحــوث االجتماعيــة،لتوثيــق وأرشــفة البحــوث والدراســات االجتماعيــة لعــدد
مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

 -قاعــدة معلومــات الخبــراء والمختصيــن فــي الشــأناالجتماعــي والتــي تتيــح للمختصيــن االجتماعييــن
تســجيل بياناتهــم وتحديثهــا مــع إرفــاق ســيرهم الذاتيــة
والبحــوث التــي أجروهــا أو شــاركوا فيهــا.

 -مصــادر المعلومــات المتخصصــة للباحثيــن مــع تصنيفهاوإتاحــة روابــط الوصــول إليهــا علــى الموقــع اإللكتروني،

 -الدليــل اإللكترونــي لرصــد وتوثيــق وعــرض اللوائــحواألنظمــة المتعلقــة بالشــأن االجتماعــي ،لتســهيل
(دال) ،ويشــتمل علــى أكثــر
الوصــول إليهــا وتصفحهــا
ّ

مــن ( )200وثيقــة.

 -قاعــدة معلومــات مراكــز الدراســات والبحــوث ،وتشــتملعلــى :قائمــة بمراكــز الدراســات والبحــوث المتخصصــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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سابع ًا برنامج الشراكات والتعاون (تواصل)
يهــدف برنامــج الشــراكات والتعــاون (تواصــل) إلــى بنــاء عالقــات قائمــة علــى الشــراكة وتبــادل الخبــرات والتجــارب والمعلومــات مــع
الجهــات الحكوميــة والمؤسســات غيــر الربحيــة ومراكــز البحــوث والدراســات المتخصصــة ،مــن أجــل رفــع كفــاءة وفاعليــة الخدمــات
والبرامــج والمشــروعات التنمويــة فــي المجــال االجتماعــي.

شركاؤنا اإلستراتيجيون:
المجلس التنسيقي

بناء مذكرات
تفاهم مع عدد من
الوزارات والجهات
الحكومية

عقد شراكات علمية
مع جمعيات ومراكز
وجامعات محلية
والعالمية

-

شركاؤنا العلميون:
-
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وزارة التعليموزارة الداخليةوزارة العدل-وزارة االقتصاد والتخطيط

 -المركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم فــيالتعليــم العالــي (قيــاس)
 -مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــومو ا لتقنيــة
- -هيئة اإلحصاءات العامة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيمعهد االدارة العامةالبنك اإلسالمي للتنميةالجمعيــة الســعودية للدراســاتاالجتماعية
الجمعيــة الســعوية لعلــم االجتمــاعوالخدمــة االجتماعيــة
مركــز المعلومــات واألبحــاث الســياحية(مــاس)

المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية

-

المركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــةوالجنائيــة بمصــر
معهد البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديةالمســحية فــي قطر
جامعة جنوب إلينوي  -كاربونديلمعهــد األمــم المتحــدة لبحــوث التنميــةاالجتماعيــة (.)UNRISD

تواصل

الذراع االستشاري والعلمي لمنظومة العمل والتنمية االجتماعية
يعــد المركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة الــذراع االستشــاري العلمــي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة،
ويتكامــل مــع جميــع الجهــات المرتبطــة بمعالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية،

لمنظومــة العمــل والتنميــة االجتماعيــة المعــززة لمبــادئ الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة التــي تحقــق رؤيــة المملكــة()2030
وبرنامــج التحــول الوطنــي (.)2020
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المؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية

بنك
التنمية
االجتماعية

الهيئة
العامة
لألوقاف

الصندوق
الخيري
االجتماعي

لجنة رعاية
السجناء
والمفرج عنهم
وأسرهم
(تراحم)

المؤسسة
الخيرية لرعاية
األيتام (إخاء)

صندوق
تنمية الموارد
البشرية

مجلس
شؤون
األسرة

المركز في خدمة األهداف االجتماعية لرؤية المملكة ٢٠٣٠
يســعى المركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة إلــى خدمــة األهــداف االجتماعيــة لرؤيــة المملكــة ( )2030وصــو ًال إلــى
مجتمــع حيــوي بيئتــه عامــرة ،وبنيانــه متيــن.

مجتمع حيوي ..
بيئته عامرة

تأتــي ســعادة المواطنيــن والمقيميــن

- -ندعم الثقافة والترفيه

دون اكتمــال صحتهــم البدنيــة والنفســية

- -نطور مدننا

علــى رأس أولوياتنــا وســعادتهم ال تتــم

واالجتماعيــة ،وهنــا تكمــن أهميــة رؤيتنــا

فــي بنــاء مجتمــع ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة

- -نعيش حياة صحية

- -نحقق استدامة بيئية

صحــي ،ومحيــط يتيــح العيــش فــي بيئــة
إيجابيــة وجاذبــة.

مجتمع حيوي ..
بنيانه متين

هدفنــا تعزيــز مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة

- -نهتم بأسرنا

مــن خــال تعزيــز دور األســرة وقيامهــا

- -نمكن مجتمعنا

وتطويرهــا لبنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج،

بمســؤولياتها ،وتوفيــر التعليــم القــادر
علــى بنــاء الشــخصية ،وإرســاء منظومــة
اجتماعيــة وصحيــة ممكنــة.
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 -نبني شخصيات أبنائنا- -نرعى صحتنا

NCSS LOGO
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

يتشرف المركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية بدعوتكم لزيارة الموقع اإللكتروني
واالستفادة من خدمات المركز وقواعد بياناته ودعمه للبحوث والدراسات االجتماعية
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