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 ملعهد الجمهورية ملنهجيات البحث العلميإعالن عن الدورة األولى 

 

 في مناهج البحث العلمي املستوى األول 

 

 

 

 مقدمة

 81 في تبدأس التي ،"(االنترنت" شبكة عبر) األول  املستوى  األولى، دورته عن العلمي البحث ملنهجيات الجمهورية معهد علني  

 . أسابيع 2 مدتها تطبيقية وفترة أسابيع، 2 مدتها نظرية فترة متضمنة ،ًعاأسبو  86 ملدة وستستمر ،6182 / مايوأيار

 ي املشاركةللراغبين ف ًحامتا وسيكون جدير بالذكر أن هذه الدورة مجانية وال يترتب على املشاركين فيها أي التزامات مالية، 

ستعلن عن أسماء  القبول  لجنة أن العلم مع ؛6182 / مايوأيار 81 حتى الدورة عن اإلعالن لحظة من بتداءً ا طلباتهم تقديم

  .6182 / مايوأيار 81  فيالدورة  تبدأ، ل6182 / مايوأيار 81 في املقبولين في الدورة األولى

 ألوراقاكافة املتعلقة بها من حيث اإلدارة واملحاضرين واملحاضرات، و  تفصيالتنرفق في هذا اإلعالن عن الدورة األولى ال

 إضافة إلى معايير القبول. ،من الراغبين املطلوبة األولية

 

 لجنة إدارة الدورة األولى (1

 

 مدير الدورة: أ. د يوسف سالمة  -أ

 الدكتور حازم نهار -ب

 يوسف فخر الدين  -ت

  املسؤول التقني: الدكتور هيثم خوري -ث
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 موضوعات الدورة (2

 

 معايير وقواعد البحث العلمي، كيف يكون البحث علمًيا، ما هذه القواعد، هل هي ثابتة ومطلقة.  –أ

 مفهوم "منهج البحث العلمي"، ماذا يعني، ملاذا على الباحث أن يطبق قواعد منهجية في العمل البحثي العلمي؟ –ب

بي، ث العلمي، املنهج الكيفي، املنهج الكمي، املنهج الوصفي، املنهج التجريأنواع املناهج البحثية العلمية ومستويات البح –ج

 املنهج التاريخي.

املبادئ واألدوات املفهومية الالزمة في تطبيق منهج البحث العلمي: املنطق، النظرية، التعاريف، املتغيرات، الفئات  –د 

لعينة، أدوات جمع البيانات، تلخيص وتحرير البيانات، والتصنيف، العالقة، السببية، وحدة التحليل، مجتمع البحث وا

 اإلحصاء التطبيقي.

تطبيق املنهج الوصفي الكمي: املخطط العام للبحث، تحديد مشكلة البحث، الفروض وأنواعها واختبارها، أنواع  –ه

 املقاييس وطريقة تصميمها، أدوات جمع البيانات )االستبيان، املقابالت، املالحظة(.

 مبادئ البحث الوصفي الكيفي.  –و 

 

 تفصيل الدورة (3

 

 أسبوًعا. 86مدة الدورة:  -1

دقيقة، يلقيها محاضر على املتدربين عبر برنامج  01عشر محاضرات، بمعدل محاضرتين في األسبوع، مدة املحاضرة  -2

 عهد.املتواصل على الشبكة العنكبوتية؛ وستسجل الدورات لتبقى متاحة كمصدر معلومات مفتوح على موقع 

 .Power pointالوسائل اإليضاحية مثل عرض البيانات باالستفادة من الـ  استخدام -3

 اإلشراف على أبحاث تطبيقية للمتدربين ملدة ستة أسابيع، تبدأ فور انتهاء فترة املحاضرات. -4

 تقويم أبحاث املتدربين بعد إنجازها.  -5

 مكافآة مادية رمزية للثالثة األوائل في الدورة.، وتقديم تسليم شهادات للمتدربين الناجحين ونشر أبحاثهم -6

 

 

 

 

 



 

 3 

 برنامج الدورة (4

 

 

 

 مدة املحاضرة اسم املحاضر املفاهيم املفتاحية عنوان املحاضرة رقم املحاضرة

معايير املعرفة العلمية  1

 املعاصرة

تعريف املعايير املعرفية، تغير وتنوع 

النماذج املعرفية، البارادايم، املعايير 

 املعاصرة

 دقيقة 01 يوسف سالمة .أ.د

تعريفه، معاييره، املوضوعية والقياس  البحث العلمي 2

 الكمي.

 دقيقة 01 د. حازم نهار

األدوات املفاهيمية في  3

 البحث العلمي

املنطق، النظرية، املفهوم، بناء املفهوم 

  .والسلم التجريدي

 دقيقة 01 أحمد برقاوي .د أ

األدوات املفاهيمية في  4

 العلمي البحث

التعاريف، املتغيرات، الفئات 

  .والتصنيف

 دقيقة 01 ختياراد. ماهر 

األدوات املفاهيمية في  5

 البحث العلمي

 ،العالقة، السببية، شروط السببية

  .مجتمع البحث

 دقيقة 01 أ.د. يوسف بريك

األدوات املفاهيمية في  6

 البحث العلمي

أدوات جمع البيانات، اإلحصاء 

 البحث العلميومستويات 

 دقيقة 01 ميرزا غريب.أ

 دقيقة 01 خضر زكرياد. أ.  أنواع املناهج أنواع املناهج البحثية 7

بناء بحث علمي وصفي  8

 كمي

املخطط العام للبحث، تحديد مشكلة 

 .البحث، الفروض وأنواعها واختبارها

 دقيقة 01 د. عزام أمين

بناء بحث علمي وصفي  9

 كمي

وطريقة تصميمها، أنواع املقاييس 

أدوات جمع البيانات )االستبيان، 

  .املقابالت، املالحظة(

 دقيقة 01 سمير سعيفان أ.

املخطط العام، أدوات جمع البيانات  البحث الكيفي 11

الكيفية، التصنيف وبناء الفئات 

واألنواع، كيفية التحليل، التعميم من 

 البحث الكيفي

 دقيقة 01 زياد ماجدد. .أ
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 على أبحاث املتدربين مع فريق املحاضرين في الدورةاإلشراف  (5

 

 الدكتور مضر الدبس -أ

 طارق أحمداألستاذ  -ب

 األستاذ طارق عزيزة -ت

 

 األوراق األولية املطلوبة من املتقدمين (6

رسالة موجهة إلى إدارة املعهد يوضح املتقدم فيها األسباب التي دفعته للتقدم للدورة، وتوقعاته منها، واإلضافة التي  -1

 ناها من الدورة.يتم

 ملء البيانات التالية وإرسالها إلى إدارة الدورة:  -2

 االسم الثالثي  -أ

 مكان وتاريخ الوالدة -ب

 الجنسية -ت

 بلد اإلقامة الحالي -ث

 الدراسة )الشهادات بحسب التسلسل( -ج

 العمل الحالي -ح

 إعالمية الخبرات في مجال اإلعالم واألبحاث والتوثيق )الخبرة الشخصية أو من خالل العمل في مؤسسات -خ

 وبحثية(.

 صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة في أحد البلدان. -3

 

 مالحظة:

 ترسل االستفسارات والطلبات واألوراق إلى إدارة الدورة عبر البريد اإللكتروني:

info@republicinstitute.org 
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