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 إنشاءإعالن عن 

 علميالات البحث هنججي  ملة معهد الجمهوري  

 

 

 

 
 
ا من اآلمال واألهداف املشتركة، أ

ً
في املجال  ، شراكةمن طراٍز جديد علن اليوم عن شراكةانطالق

لت للدراسات املعاصرةالعلمي بين مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ومركز حرمون 
ّ
، وتمث

ات هنججي  ملة معهد الجمهوري  "باسم تدريبية تعليمية و إنشاء منّصة االتفاق على هذه الشراكة في 

ة، أو من خالل لقاءات فيزيائية عهندما "البحث العلمي ، تمارس نشاطها عبر شبكة املعلوماتي 

 تكون ممكهنة.



 

شير في 
 
 من ثالثة أعضاء:بشكل أّوىي ن مكوّ إدارة املعهد أن مجلس  عالن إىىال وأ

للجنة : رئيًسا الديمقراطية الجمهورية دراسات مركز رئيسالدكتور يوسف سالمة/  -1

 للمعهد. األكاديمية

 .للمعهدمديًرا إدارًيا  :للدراسات املعاصرةملركز حرمون / املدير العام حازم نهارالدكتور  -2

ا للمعهد. / األستاذ يوسف فخرالدين -3   سكرتيًرا عامًّ

 

 أتى  ملعهداإنشاء  الدكتور سالمة أنأ.  أوضحو 
ً
رفي املعحالة من الضعف الحظتنا وجود مل نتيجة

إعالم دراسات، توثيق، تقارير،  – يةسور  البحث فينطاق في  ملالعاالشباب من  واسٍع  قطاٍع لدى 

لبحث إىى االتي تحتاج ملوضوعات ا ووجود عدد كبير من، بمناهج البحث العلمّي   -إلخ....، بديل

 . في الواقع السورّي  العلميّ 

 :بـ سيقوم املعهد ،البحثيةت نامكاوال  الحاجاتة بين ردم الهوّ في املساهمة وبهدف 

دائرة التعليم والتدريب  يعتوس، و في املجال البحثي اعموًم  الشبابالباحثين تطوير كفاءات  -1

 من الشباب والراغبين بتطوير قدراتهم. ينلتطال املهتّم 

 . يناملركز  في ومساعديهم ينباحثيللومنتظمة ة ة مستمرّ ة تدريبيّ منصّ تشكيل  -2

 ة السوريّ ة األخرى، والجهات العالميّ ة السوريّ دعم املراكز البحثيّ  -3
ّ
منظمات و ة، ة املستقل

 املجتمع املدنّي 
ّ
 هتمامال وبما يدخل ضمن مجال ا ،بالتدرّ في ين الراغبين ، والباحثين املستقل

 سات املذكورة. لمؤّس ل البحثّي  

 مثل: تحليل الخطاب ٍة بحثيّ  اٍت على تقنيّ  ،بالتعاون مع الخبراء ،تطوير قدرة الباحثين -4

(discourse analysis) العابرة للتخّصصات، املناهج (interdisciplinarity)  ات من التقنيّ  غيرهاو

 - ، ومن خارجهمايناملركز من  - ٍة أكاديميّ  بخبراٍت  ملعهدإدارة ا وتستعين عاصرة.امل ألبحاٍث لالالزمة 

ة، ة، نفسيّ ة، اقتصاديّ ة، سياسيّ : اجتماعيّ املعهدبها  ة يهتّم عّد  ضمن مجاالٍت  ناهج بحٍث لنتاج م

 .ةوإعالميّ 

 



  ،تقوم ملعهدإدارة ابأن ح الدكتور حازم نهار صرّ  ،بدوره
ً
ناهج منتاج بإ ،ٍة أكاديميّ  بخبراٍت  مستعينة

 .ةة، وإعالميّ ة، نفسيّ ة، اقتصاديّ ة، سياسيّ : اجتماعيّ املعهدبها  ة يهتّم عّد  ضمن مجاالٍت  بحثية

 ستكون: وسائل العملأن و 

"كونفرنس" من خالل برنامج  ؛ةمحاضرات، حلقات نقاش، عروض تقديمي  دورات،  -1

ص  ؛ إذ متخص 
ّ
  ٍت اإمكانر هذا البرنامج يوف

ً
ا ملتبادل الخبرات واالجتماعات،  عالية

، وعوز ات التدريب عن بعد، مثل انعدام التفاعل الشخص يّ ض عن الكثير من سلبيّ يعوّ 

  وسائل اليضاح.

ة، تدريبيّ  دورةٍ  في نهاية كّل   بحثية مشاريع عمٍل املشاركين شمل تقديم ي ة:مشاريع ختامي   -2

 . للمعهدة اللجنة األكاديميّ  جانبمن يمها و تق ومن ثم  

، التدريب دةٍ محّد  يشمل التدريب في بعض مراحله، وضمن شروٍط  ة:دراسات تطبيقي   -3

ة وفهم مناهج البحث يزيد من القدرة النقديّ ا م، ٍة بحثيّ  زمراكعن طريق دراسة منتجات 

 ما يخّص  فية، يّ و عاملأة، ة والضعف في التطبيقات التي تقوم بها مراكز دوليّ ونقاط القوّ 

 املناهج.   هذه

ات -4 ة تعليم   مهنص    :إلكتروني 
ّ
 ات تعليٍم ر منصّ ع على املدى املتوسط إىى أن نطوّ نتطل

ة، بحيث تقوم على تجميع الخبرات واملعلومات، ضمن ما يعرف بإدارة املعرفة. لكترونيّ إ

 من التدريب.  مٍة متقّد  ا من تبادل الخبرات في مستوياٍت ويكون ذلك جزءً 

  
ّ
 على مستويات: والدورات ستكون أن املناهج لدكتور نهار اد وأك

  :األول تستو  امل - أ
ّ
، من العاملين في الحقل العالمّي  واسٍع  الع نطاٍق والهدف منه اط

 ا موالتوثيق، والحقوق، على مناهج البحث 
ّ
 اٍت آليّ  اكتساب ، منعملهمنهم، في نطاق يمك

 نتاجهمة من سويّ رفع يو معالجة املعطيات،  على أعلى ، وقدرةٍ املنهجيّ لتفكير في ا أفضل  

إن ساهمنا في  ،هذا املستوى من املعرفة مع مالحظة أّن  .واملضمون  الشكل يعلى صعيد

ة، والقدرة على تمييز املسؤوليّ  ة للتفكير في السياسة، وحّس ة العاّم تعميمه، يرفع السويّ 

 ة، ومعالجة الخطابات السياسيّ الخيارات السياسيّ 
ّ
 ضروريّ  ها عناصر  ة. وهي كل

 
لتوسيع  ة

 منها.  مبتكرةٍ  ة، وتمكين الناس من إنتاج أشكاٍل املعرفة بسبل املشاركة السياسيّ 

لعين مستوى  وهو :الثانياملتستو   - ب
ّ
 أولئك الذين يجدون  البحث، مناهج أصول  على املط

 
ً
م معرفتهم، زيادة إىى حاجة

ّ
 املستوى  هذا ضمن املعهد ويحرص. اختصاصّيٍة  مجاالٍت  وتعل



 األكثر املناهج إىى منه وينطلق البحث، مناهج في تأسيس يٍّ  استعراٍض  إعادة على

 .االجتماعّية واملوضوعات املتصلة بها أبحاث العلوم في استخداًما

مولوجيا" العلوم االجتماعّية ياملناهج، و"أبستفي فلسفة  : دورات  املتستو  العالي - ت

 والنسانّية.

 

، وأكد وجود استعداد جدي ومخلص إىى التعاون املؤسسات السورية املهتمة  الدكتور نهارودعا 

 للشراكة، لتطبيق أهداف املعهد.

بشكل  ثالثة أشهركل إىى أنه سيكون هناك دورة  الدكتور نهارأشار  ،وبخصوص برنامج الدورات

 للمعهد لكترونيال بريدالمن خالل يجري التسجيل الفردي و مبدئي، 

(info@republicinstitute.org) ، وستقوم إدارة املعهد باختيار املقبولين استناًدا إىى معايير

  علمية واضحة، إذ ينبغي لل
ّ

دراسة العلوم  فروعأنه طالب في أحد  ما يثبتم أن يقّد   حمترش

عمله  ؤكدي، أو ما في وقٍت سابق أو توثيقي بحثيفي عمل انخراطه  النسانية، أو ما يوضح

إىى إدارة املعهد ه رسالة مكتوبة ، وأن يوّج اللكترونيةأو  الورقية الصحافةفي  إنالصحفي، 

تدريب املنضوين . بينما يجري تمامهرغبته في االنخراط ضمن الدورة وأسباب اهفيها يوضح 

ه إعالمية وثقافية ومدنية بالتعاون مع إدارة تلك املؤسسات التي عليها أن توّج  ضمن مؤسسات

فتح باب عن قريًبا  سيعلنالدكتور نهار أن املعهد ختم و . إىى إدارة املعهد في هذا الشأنخطاًبا 

 وموعد انطالقها. وأساتذتها للدورة األوىى وبرنامجها الترشيح
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