
 

  

 

 

   الرحيم الرحمن هللا بسم

   

 االجتماعيةمركز األبحاث والدراسات 

 

 التعريف بالمركز:

يحتل مركز البحوث والدراسات االجتماعية موقعا مهما 

ي اثراء الداخل 
 
جامعة كونه احد اسهامات الجامعة ف

المجال العلمي والعمل لحل مشكالت المجتمع وااللتحام 

ي شتى حقول 
 
ي انماء المعرفة ف

 
به وضمن دور الجامعة ف

ها بما يخدم  البحث والدراسات االجتماعية ونشر

وي  هدف المركز اىل اجراء البحوث والدراسات ، المجتمع 



 

  

 

 

م برصد ودراسة القضايا والظواهر النظرية الميدانية والقيا

ي تشغل المجتمع 
والتوصل ، والمشكالت االجتماعية التى

اضافة اىل اجراء البحوث التقويمية  ، اىل حلول لها 

ي برامج المجتمع 
 
، والقيام للتعرف عىل مواطن القصور ف

بإجراء البحوث والدراسات لتوفير المعلومات الالزمة 

اتيجي ات االجتماعية ولنشر لتطوير السياسات واالسيى

ي تهم 
المعرفة المتعلقة باألمور االجتماعية والقضايا التى

 . المجتمع

 



 

  

 

 

 

 

 :المركز أهداف

 :إلى المركز يهدف

إجراء البحوث والدراسات االجتماعية، النظرية والتطبيقية، التى ترتبط بالمجتمع ، سعياً إلى  –1

المجاالت المختلفة وتحليلها، بما يساعد على مواجهتها والتعامل  رصد الظواهر االجتماعية فى

 معها.

 إجراء البحوث والدراسات األكاديمية بهدف تأصيل وتعميق مجاالت التخصص. -2



 

  

 

 

توفير قاعدة أساسية للمعلومات المتصلة باإلنتاج العلمى فى علم االجتماع للوفاء بحاجات  -3

 جتمع.الباحثين والمؤسسات القائمة فى الم

إجراء البحوث والدراسات باالشتراك مع الجهات والمؤسسات العلمية العربية والدولية فى إطار  -4

 التعاون بين الجامعة وتلك الجهات والمؤسسات.

عقد الدورات التدريبية وحلقات البحث بما يعين على رفع الكفاءة العلمية والفنية والمهنية  -5

 الباحثين والعاملين فى مجاالت العمل االجتماعى.للمعيدين والمدرسين المساعدين و

عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وحلقات البحث والمناقشة، لتأكيد التواصل العلمى بين  -6

 الباحثين والمتخصصين والعاملين فى المجاالت االجتماعية المختلفة المتصلة بنشاط المركز.

 لمؤسسات العمل االجتماعى فى المجتمع.تقديم المشورة العلمية والمهنية والفنية  -7

التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة فى تقديم المشورة العلمية والفنية  -8

 والمهنية، ويشمل ذلك دراسات الجدوى االجتماعية وتقييم مشروعات التنمية.

 

لفنية وتزويدهم تيسير إجراء البحوث العلمية للباحثين سواء من الناحية العلمية أو ا -9

 بالمعلومات، وتقديم التسهيالت إلجراء البحوث الميدانية مع توفير سبل النشر العلمى.

متابعة التقدم العلمى فى المجاالت المتصلة باهتمام المركز، وذلك عن طريق االشتراك فى  -10

والتعاون شبكات المعلومات المتخصصة، والدوريات العلمية، والمشاركة فى أعمال المؤتمرات، 

 مع الهيئات والمنظمات البحثية المحلية والعربية والدولية لتدعيم نشاط المركز.

 إصدار مجلة علمية دورية لنشر المبتكر من البحوث فى مجاالت علم االجتماع. -11

تكوين قاعدة بيانات مركزية للدراسات والبحوث االجتماعية للباحثين والمتخصصين في  -12

 االجتماعية.المجاالت 

كز البحث والدراسة المتخصصة في ، وتدريب العاملين في المجاالت االجتماعية -13 التعاون مع مرا

 المجاالت االجتماعية.

 



 

  

 

 

 

 : عمل المركز

ي المركز يعمل 
 
وعات األبحاث مثلمجاالت ال عدد منف : مشر

االجتماعية، والتنمية المهنية لعلماء االجتماع ، وتشكيل الشبكات 

ات واالستشارات المتعلقة  ي مجال العلوم االجتماعية، والخير
 
المهنية ف

، و مراقبة ودراسة وتحليل القضايا والظواهر االجتماعية بعلم االجتماع

، التعامل مع القضايا والظواهر وتقديم التوصيات المتعلقة بآثاره

ي 
 
االجتماعية المختلفة ، وتمكير  مجتمع البحث العلمي المنخرط ف

المجال االجتماعي ، والتواصل والتنسيق مع األطراف ذات الصلة 

، توفير التواصل العلمي والتعاون مع قواعد البيانات االجتماعية الدولية

الفعال ، ودعم المشاري    ع واألفكار البحثية بهدف إيجاد حلول فعالة 

 للقضايا االجتماعية

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


