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1.Summary (not more than 250 words) 
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2 Review of  Literature  

(A brief summary ) 

(/ الدراسات السابقة             ) نبذة مختصرة 2  
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4. Methods and Procedures  4 طرق وإجراءات البحث /  
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5. Utilization   
     Contribution of research results in addressing         

      development issues in the KSA   

من البحث االستفادةأوجو  -5   

 إسهام النتائج المتوقعة من البحث في مجاالت التنمية بالمملكة      
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