"المدرسة الصيفية "2018
"تقنيات البحث العلمي وتطبيقاته"
يسر المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق أن يطلق برنامج "المدرسة الصيفية" للعام
ّ
الثالث على التوالي والذي اختار له هذا العام عنوان "تقنيات البحث العلمي وتطبيقاته" في
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية.
إن انتاج معرفة علمية سليمة ومؤثرة يستلزم توفر مجموعة واسعة من القواعد والضوابط
ّ
والمناهج واألدوات واتقان توظيفها في مختلف الحقول العلمية .ولما كان الفشل في انتاج
أبحاث علمية رصينة يضع مجتمعاتنا تحت وطأة تراكم األزمات واالخفاقات ،فاالنتاج المعرفي
وإن لم يكن شرطا كافيا لإلجابة عن التحديات وفتح نوافذ على المستقبل ،إالّ أنه يعتبر شرطا
ضروريا ال غنى عنه .إ ّن رسالة المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق تؤكد على دوره في
إغناء المجال المعرفي وتطوير السياسات العامة ،التي تسعى لتلبية جزء من الحاجة إلى تطوير
الخبرة البحثية والمنهجية لطلبة الدراسات العليا والعاملين في الحقول ذات الصلة .يشتمل
ركز على عرض جملة من منهجيات البحث وطرق جمع الداتا
البرنامج على  18ورشة عمل ت ّ
وآليات الوصول إليها وكيفية معالجتها ،وتعرض بعض الجوانب التطبيقية مثل إعداد أوراق
السياسات والمخطط البحثي باإلضافة إلى عرض لتجارب بحثية متقدمة من قبل متخصصين
وباحثين وخبراء في المجال.

البرمجة الزمنية للورشة التدريبية 2018
تقنيات البحث العلمي وتطبيقاته
المحاضر

التسلسل

العنوان

1

نظرة عامة في إعداد البحث العلمي

التاريخ

الوقت

المدة

األسبوع األول
اليوم األول
االفتتاح ( كلمة المركز  -ترتيبات إدارية)
د .حسام مطر

27آب 2018

16:45 -15:00

إستراحة
2

نقد المناهج الغربية في العلوم
االنسانية

أ .محمود حيدر

 120د
 15د

27آب 2018

19:00 - 17:00

 180د

اليوم الثاني
3

اثنوغرافي

4

دراسة الحالة

5

مقابالت شبه مهيكلة

6

مجموعات التركيز

7

تصميم االستمارات واختيار العينات

8

تقنيات واخالقيات البحث العلمي

د .ندى الطويل

28آب 2018

16:45 -15:00

استراحة

 120د
 15د

د .حسن المحمود 28آب 2018

19:00 -17:00

 120د

اليوم الثالث
د .عباس عاصي

29آب 2018

17:00-15:00

استراحة
د .حسام مطر

 120د
 15د

29آب 2018

19:00-17:15

 120د

اليوم الرابع
د .كاظم المهاجر 30آب 2018

17:00-15:00

استراحة
د .صادق الموسوي 30آب 2018

 90د
 15د

19:00-17:15

 120د

التسلسل

العنوان

9

بنوك المعلومات وقواعد البيانات

10

البحث المتقدم على اإلنترنت

11

تحليل مضمون

12

تقنية قراءة في كتاب

13

كيف تعد مخطط بحثي

14

منهجية كتابة ورقة سياسات

المحاضر

التاريخ

الوقت

المدة

اليوم الخامس
أ .ابراهيم عيسى 3أيلول 2018

17:00-15:00

استراحة
د .أحمد فاعور

 120د
 15د

3أيلول 2018

19:00-17:15

 120د

اليوم السادس
د .يوسف نصراهلل 4أيلول 2018

17:00-15:00

استراحة

 120د

 15د

د .صادق النابلسي 4أيلول 2018

19:00-17:15

 120د

اليوم السابع
أ .علي عباس

5أيلول 2018

16:45 -15:00

استراحة

 120د
 15د

أ .فارس أبي صعب 5أيلول 2018

19:00-17:00

 120د

اليوم الثامن
15

إدارة مشاريع االحصاءات الميدانية
وتحليل النتائج

د .نجوى يعقوب

6أيلول 2018

16:45- 15:00

استراحة
16

مراكز األبحاث وصناعة القرار

17

تجارب بحثية

د .عبد الحليم فضل
اهلل
د .جورج قرم

 115د

 15د

6أيلول 2018

17:00-18:00

 60د

6أيلول 2018

19:00 -18:00

 60د

طلب مشاركة
"المدرسة الصيفية  "2018تحت عنوان:
"تقنيات البحث العلمي وتطبيقاته"

 .1البيانات الشخصية للمشترك
الصفة
اسم المشترك
المؤهل العلمي
الوظيفة  /المهنة
المؤسسة
رقم الهاتف

شخصي 

عمل 

البريد اإللكتروني
العنوان

 .2رسم االشتراك في الورشة$100 :
يشمل رسم اإلشتراك ما يلي:
المشاركة في فعاليات الورشة ،الحصول على شهادة مشاركة وملف الورشة.
لإلستفسار والمراجعة اإلتصال بـ مديرية الدراسات االستراتيجية في المركز.
توقيع المشت ِرك
.............................................

