
الـــدورات التدريـبـية
خ���ط���ى ث���اب���ت���ة ن���ح���و ال��ت��م��ي��ز وال���ن���ج���اح





نبذة عن مركز دراسات الشرق األوسط

مركز علمي مس���تقل تأس���س ف���ي عمان 10 م���ارس 1991، وهو مرك���ز متخصص في إج���راء البحوث 
والدراس���ات واالستشارات وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمية المتعلقة بمنطقة الشرق 

األوسط إضافة إلى عقد الدورات التدريبية. 

يبدل المركز جهودًا في دراس���ة الصراع العربي– اإلس���رائيلي وتطوراته المس���تقبلية وعملية السالم 
والتحوالت في المنطقة العربية واإلسالمية وسياسات النظام الدولي وعالقاته بالشرق األوسط.



مبادئ فن التحليل السياسي
األهداف:

إكساب المشاركين مهارات التحليل السياسي.	 
التعرف على مفهوم ومكونات التحليل السياسي.	 
التعرف على أهمية التحليل السياسي الدقيق في اتخاذ القرارات الرشيدة.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

مفهوم التحليل السياسي وأهدافه.	 
مكونات التحليل السياسي ومراحله.	 
تكوين الرؤية السياسية واإلستراتيجية السياسية.	 
أدوات التحليل السياسي.	 
شروط دقة التحليل وصحته.	 
المعلومات ومصادرها وطرق التعامل معها.	 
محاذير ومالحظات أساسية في عملية التحليل السياسي.	 
تطبيق عملي.	 

المستهدفون
القيادات واإلدارات العليا في الدولة.	 
المعنيون بالجوانب السياسية في اإلعالم.	 
العاملون في مراكز البحث العلمي والدراسات.	 
العاملون في المجال الدبلوماسي والسياسي في الحكومات واألحزاب والبرلمانات والسفارات.	 
قيادات وكوادر األحزاب السياسية.	 
قيادات العمل العام والمنظمات األهليه.	 
طلبة العلوم السياسية واإلقتصاد والتاريخ.	 

عدد الساعات:
• )12( ساعة تدريبية في يومين.	

رسوم االشتراك:
• )450( دوالر للمتدرب الواحد.	
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تقدير الموقف السياسي

األهداف:
توحيد مفهوم تقدير الموقف وأهميته.	 
تدريب المشاركين على إعداد تقدير الموقف السياسي أو نقده.	 
تنمية الحس التحليلي والتنبؤي لدى المشاركين إزاء المتغيرات السياسية واتخاذ القرار.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

مفهوم وأهمية تقدير الموقف وعالقته بالتحليل السياسي واتخاذ القرار.	 
دور المعلومات في بناء تقدير الموقف.	 
مكونات تقدير الموقف.	 
مراحل وآليات إعداد تقدير الموقف.	 
الشكل والمضمون والنتائج وصياغة تقدير الموقف.	 
تطبيقات عملية.	 

المستهدفون
العاملون في مطبخ القرار السياسي.	 
العاملون في المجال الدبلوماسي.	 
الشخصيات البرلمانية والحزبية المهتمة بهذا الموضوع.	 
المحللون السياسيون	 
المعنيون بالجوانب السياسية في اإلعالم.	 

عدد الساعات:
• )12( ساعة تدريبية في يومين.	

رسوم االشتراك:
• )750( دوالر للمتدرب الواحد.	
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اس���تكماال لرسالة مركز دراسات الش���رق األوسط الهادفة إلى توس���يع آفاق المستقبل 
لألجيال بالبحث الدؤوب عن األفكار الخالقة، نشأ قسم التدريب والتأهيل في المركز، الذي 
يتس���م بالفرادة في إعداد ال���دورات اإلبداعية الحديثة التي يقوم المرك���ز بعقدها بالتعاون 
م���ع صفوة م���ن الكوادر التدريبية المختص���ة من ذوي الكفاءات العالي���ة والقدرات اإلب�داعية 

المميزة، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا سعيا إلى  تحقيق أهداف دوراتنا التدريبية.
ينف���رد المرك���ز في طرح���ه للعديد م���ن ال���دورات التدريبية الت���ي تتميز بأس���لوب الطرح 
والمضم���ون العلم���ي الدقيق، س���اعيا بذلك إلى إيج���اد  مناخ ثقافي فك���ري يخدم مصالح 

الوطن واألمة.

ولذا فإن اختيار دوراتنا التدريبية يتم بناء على دراسات خاصة  الحتياجات المجتمع المحلي 
والعربي، حتى باتت األولى في ...

الديناميكية في التفكير.. - تنشــئــة 
أجيال من القيادات الناجحة.. - بـنــــــــــاء 

المهارات والقدرات االبداعية.. - تنـمـيــــة 
كفاءات االتصال ااإلنساني.. - تطـويـــر 
التناغم الشخصي مع الحياة.. - تحقـيــق 
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منهجية إتخاذ القرار السياسي

األهداف:
تنمية حس صناعة القرار لدى المشاركين.	 
استكشاف المشكالت التي تعترض صناعة القرار السياسي لدى المشاركين.	 
التدريب على اتخاذ القرار السياسي منهجيًا.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

أسس القرار السياسي.	 
محددات القرار السياسي.	 
شروط القرار السياسي الناجح.	 
اشكاليات يواجهها صانع القرار السياسي.	 
تقييم وتطوير القرار السياسي.	 
تطبيقات عملية.	 

المستهدفون
العاملون في مطبخ القرار السياسي.	 
الدبلوماسيون في الدولة واألحزاب.	 
القيادات البرلمانية والحزبية.	 
الموظفون الكبار في وزارات السيادة.	 

عدد الساعات:
• )13( ساعة تدريبية في يومين.	

رسوم االشتراك:
• )750( دوالر للمتدرب الواحد. 	
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التحليل السياسي المتقدم

األهداف:
إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التحليل السياسي.	 
التعرف على التحليل السياسي في التخطيط.	 
تفهم دور اإلعالم في التحليل السياسي.	 
كيف تبني نفسك كمحلل سياسي.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

مدخالت التحليل السياسي الرئيسة.	 
أهمية التحليل السياسي وآثاره التخطيطية.	 
فنون التحليل السياسي ومدارسه.	 
اإلعالم والتحليل السياسي.	 
مواصفات وإمكانات المحلل السياسي.	 
تطبيقات في التحليل السياسي المتقدم.	 

المستهدفون
القيادات واإلدارات العليا في الدولة.	 
المعنيون بالجوانب السياسية في اإلعالم.	 
العاملون في مراكز البحث العلمي والدراسات.	 
العاملون في المجال الدبلوماسي والسياسي في الحكومات واألحزاب   والبرلمانات والسفارات.	 

عدد الساعات:
• )13( ساعة تدريبية في يومين.	

رسوم االشتراك:
• )550( دوالر للمتدرب الواحد.	
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أسرار التفاوض الناجح

األهداف:
التدريب على خطوات إعداد عملية تفاوضية بطريقة علمية.	 
المشاركة الفاعلة في إعداد فريق تفاوضي ناجح.	 
تنمية القدرات على تقييم نتائج العملية التفاوضية.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

التفاوض: مفاهيم، تعريفات وأهمية.	 
أنواع التفاوض ومهاراته األساسية.	 
إجراءات المفاوضات مراحلها ومستلزمات النجاح.	 
عملية التفاوض: استراتيجياتها، تكتيكاتها ومحاذيرها.	 
إنهاء المفاوضات وتحقيق الحصاد الممكن.	 
برامج تطبيقية: التحضير للمفاوضات وإجراؤها.	 

المستهدفون
موظفو السفارات.	 
موظفو وزارة الخارجية.	 
القيادات العليا للمؤسسات الكبرى و مؤسسات المجتمع المدني.	 
موظفو دوائر التخطيط.	 
مؤسسات المجتمع ذات االهتمام السياسي.	 

عدد الساعات:
• )12( ساعة تدريبية في يومين.	

رسوم االشتراك:
• )500( دوالر للمتدرب الواحد. 	
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تنمية المهارات البحثية

األهداف:
التعرف إلى مفهوم البحث العلمي ومناهجه.	 
التعرف على عناصر البحث العلمي ومراحله.	 
تنميه مهارات المشاركين في أساليب جمع المعلومات وتحليلها.	 
تنمية مهارات المشاركين في إعداد البحوث والتقارير العلمية.	 

المحاور:
تغطي الدورة المحاور التالية:

أهم مناهج البحث العلمي وتطورها التاريخي.	 
إعداد خطة البحث العلمي.	 
إجراءات الدراسة ومحتويات تقرير البحث، والمراجع، والتوثيق.	 
عناصر البحث العلمي ومراحله.	 
مصادر المعلومات وكيفية التعامل معها.	 
تطبيقات برامج التحليل الكمي والنوعي للبيانات البحثية في الدراسات االجتماعية .	 
تطبيق عملي على إعداد تقارير وملخصات علمية.	 

المستهدفون
الباحثون والعاملون في مجاالت البحث المختلفة.	 
طلبة الدراسات العليا.	 
العاملون في مؤسسات صناعة القرار في الدولة، ومساعدو القيادات السياسية والحزبية وقيادات المجتمع المدني.	 
كتاب الصحف والمجالت.	 
الراغبون بتطوير كفاءاتهم البحثية .	 

عدد الساعات:
• )15( ساعة تدريبية في 3 أيام.	

رسوم االشتراك:
• )500( دوالر للمتدرب الواحد.	



هاتف: 96264613451+ / 96265626520+
فاكس: 96264613452+    موبايل: 962797070455+

ص.ب 20543 عمان 11118 األردن
مركز دراسات الشرق األوسط

training@mesc.com.jo - mesc@mesc.com.jo
w w w . m e s c . c o m . j o


