
لتــأهیـــــل الباحثیـــــن
بــرنامـــج منتـدى املخـا

امللــف التعــریفي

النسخــة األولــی 
٢٠٢١



التعریف بالبرنامج:
برنامج تدریبي یقیمه منتدى املخا یهدف إلی بناء املنهجیة العلمیة والقدرات البحثیة ومهارات 

الکتابة لتکوین الباحث السیاسي.

یهدف البرنامج إلی:

أهداف البرنامج: 

اإلسهام يف بناء املتدربین بناًء معرفًیا يف العلوم 
اإلنسانیة لتکوین الباحث السیاسي املمارس.

العمل یلع بناء الفهم السیاسي والخیال املعريف 
لدى املتدربین.

العمل یلع اکساب املتدربین املهارات األساسیة يف 
البحث العلمي وغیرها من أدوات البحث العلمي.

 التدریب العملي للملتحقین بالبرنامج.

مستـویات البرنــامج
أدوات البحث العلمي التثقیف السیاسي

الباحث املتقدم

سیتم تنفیذ البرنامج 

االنتقال  مستویات  ثالثة  یلع 
بانضباط وکفاءة  بینها مشروط 
وهذه  البرنامج  خالل  املتدرب 

املستویات کالتالي:
املستوى

األول
املستوى

األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث
واألخیر

املستوى
الثالث
واألخیر

والذي یحتـــوي یلع مقدمــــــة عن العلوم 
االجتماعیة، کما یشتمل یلع محاضرات حول 
الوضع السیاسي واالقتصادي للشــرق األوسط 

يف مرحلة ما بعد الربیع العربي.

الهــدف من هذا املستـــوى هو إضافة مهـارات 
نــــوعیة للمتــــدرب، وتطویــر مدارکه البحثیة 
وقــدرته یلع مالحظة مشکلة البحث والتفکیر 
کباحث للوصول إلی دراسة حول موضوع معین.

والذي یهدف إلی رفع مهارات املتدرب وقدرته 
یلع استخدام األدوات البحثیة من خالل عدة 

وسائل کما هو موضح يف وسائل التدریب.



وســـائل التدریــب

املدربون:
یرافق املتدربین خالل فترة التدریب مجموعة من الباحثین واملدربین املختصین يف 

عناوین التدریب املتنوعة.

املستوى
األول

املستویین
الثاني والثالث

سیقتصـــر املستــــوى األول یلع وسیلــة 
تدریبیة واحدة وهي وسیلة املحاضرة وذلك 

عبر برنامج (زووم ) یلع اإلنترنت.

یتبع البرنامج ثالث وسائل مختلفة 
وهي کالتالي:

املحــــاضــــــــرة.

ورش النـقــــــاش.

البرامج التطبیقیة.

جائزة البرنامج: 
بعد اتمام املتدربین مستویات البرنامج الثالثة سیتاح لهم املشارکة يف جائزة البرنامج 

والتي سیتم تحکیم مشارکاتها من قبل مختصین وإعطاء الجائزة ألفضل مشارکة.

مالحظة
سیتم تنفیذ املستویین األول والثاني عبر اإلنترنت، وسیتم تنفیذ املستوى الثالث 

حضوریًا مالم یطرأ ما یمنع ذلك.



محتویــات البرنــامج

 التثقیف السیاسي

مقــدمة يف العلـــــوم االجتماعیة.

النظم السیاسیة يف الشرق األوسط.

االقتصاد السیاسي ملشکالت الشرق األوسط.

النظم املستقـــرة وغیر املستقــرة.

السیاسات الدولیة تجاه الشرق األوسط.

أسس ومناهج البحث العلمي.

إعداد تقدیر املوقف.

مهــــارة التحلیل السیاسي.

إعـداد الخارطة املعلوماتیة.

أساسیات التحلیل اإلحصائي.

التقنیات اإللکترونیة.

دورة يف استطالع الرأي.

السیاسات الدولیة و اإلقلیمیة تجاه أزمة الیمن.

مصطلحات ومفاهیم البحث السیاسي.

أدوات البحث العلمي

ت
ـرا

ضـ
ــا

ملح
ا

ق
ـــ

بی
ط

تــ
ال

إعداد تقدیر موقف.

إعداد خارطة معلوماتیة.

إعداد استمارة استطالع رأي. 

تطبیق عملي يف التحلیل اإلحصائي.

ورشة نقاش ( تحلیل سیاسي).

إعداد تقریر.

املستوى
األول

املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثاني

مغذیات خیال الباحث.

فنون االستشراف.

التحلیل السیاسي املتقدم.

تحلیل املعلومات وتوجیهها.

مناهج تحلیل املضمون.

الباحث املتقدم

ت
ـرا

ضـ
ــا

ملح
ا

ق
ـــ

بی
ط

تــ
ال

ورشة نقاش حول مستقبل األزمة يف الیمن. 

تطبیق عملي يف التحلیل السیاسي املتقدم.

تطبیق عملي يف تحلیل املعلومات وتوجیهها.

تطبیق عملي يف مناهج تحلیل املضمون.

املستوى
الثالث

املستوى
الثالث
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