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 السياسية العلوم في البحث مناهجدورة 

 إدارة التدريب ـ الدورات التدريبية

 

 :التعريف

 يقطر عن والدراسة، البحث في العلمية المنهجية يعتمد بحثي كادر إلخراج تخصصي تفاعلي تدريبي برنامج

 البحث يكون ومتى، الكتابة أنواع من غيره عن تمييزه وكذلك ومقتضياته، دواتهأو البحث أنواع على التعرف

 وكفاءته؟ جودته معايير وما علميا؟

 

 :األهداف

 السياسية العلوم في البحثية المهارات تنمية 

 بينها والتمييز البحثية المناهج استخدما كيفية حول القدرات تعزيز 

 منها كل وضوابط( المقاالت، التقارير، التقديرات، الدراسات) السياسية الكتابة مستويات بين التمييز. 
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 االستبيان – المقابلة – المالحظة) البيانات جمع ووسائل الميدانية للبحوث األساسية الخبرات اكتساب 

 (المضمون تحليل –

 السياسية والدراسات للبحوث العلمي التقييم معايير على التعرف

 

 المستهدفون:

 واإلعالمي السياسي بالعمل نووالمعني نووالمحرر نوالباحث

 

 المحتويات:

 داةواأل المنهجالنظرية و بين 

 السياسية الكتابة أنواع 

 البحثي الموضوع اريختا 

 ًأ بحثيامشروع تكتب كيف 

 وتطبقه المناسب المنهج تختار يفك 

 البحثية في العلوم السياسية المناهج أنواع 

 معها والتعامل توثيقها وكيفية المصادر اختيار 

 الميداني البحث أدوات 

 اإلحصائي البحث أدوات 

 البحثي والتحكيم العلمي التقييم 

 العملي الواجب ومراجعة عملية نماذج 

 

 :الدورة نظام

، ويتم أسابيع ثالثة لمدة أسبوعيًا، محاضرات ثالث بمعدل محاضرات، 03 على موزعة تدريبية ساعة 03 الدورة

 :مستويات ةثالث على
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ني والثا ،للموضوع النظري بالجانب متعلق األول قسمين لىإ المحاضرة وستنقسم :المحاضرات :األول المستوى

 .وتقييمها المتدربين عمالأ واستعراض عمل ورش تطبيقي من خال

 محاضرة كل قبل جباريةاإل قراءات: الالثاني المستوى

 النهائية. الشهادات على لحصولالدورة، قبل ا ةنهاي في مشروع التخرج، ويتم تسليمه: الثالث المستوى

 

 :والمكان الزمان

 م2016 سبتمبر 19 حتى أغسطس 29 فى الدورة تبدأ

 .تركيا-إسطنبول، واالستراتيجية السياسية للدراسات المصري المعهد بمقربقاعة المحاضرات 

 

 المحاضرات: مواعيد

 إسطنبول( بتوقيت 03:03- 16:30) الجمعة، األربعاء، اإلثنين

 

 دوالر أمريكي 033 :االشتراك

 

 :التصالا

eg.org-training@eipss :Mail 

Phone, WhatsApp, telegram: 00905397309532 

 رابط التسجيل المباشر

mailto:training@eipss-eg.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwUGeVMVxP4kj2Bg4OF70c5LIDAmPVoW7RESfZG_nOjfrl7A/viewform?c=0&w=1

