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الورشة التكوينية  لفائدة أعضاء مركز الدراسات والبحوث البرلمانية  

 

:  بطـاقة تقنـية- 1

حمُُبث ويُبهش انبحذ انبشنًبٍَ الموضوع 

يؤسست وسخًُسخش نهذًَمشاطُت الشركاء 

 2016 َىَبش 29 و28َىيٍ االرٍُُ وانزالربء الزمان 

 لبػت انُذواث- يمش انًضهسالمكان 

: خبُشاٌ يٍ خذيت انًكخبت بًضهس انؼًىو انبشَطبٍَ المؤطرون 

يخخصصت  فٍ لضبَب انطبلت وانبُئت : انسُذة اَهُُب أسَس -

 .وانخغُشاث انًُبخُت

يخخصص فٍ انخًُُت االلخصبدَت واألَظًت : انسُذ سخُفٍ آَشَس -

 ساإلَسبَُت، ويسخشبس سببمب نذي ػذد يٍ انًُظًبث انذونُت

من  الهدف

 الورشة

 دعم قدرات أعضاء المركز على تملك تقنيات ومناهج البحث البرلماني

حُذسس انىسشت انخكىَُُت فٍ إطبس يخطظ انؼًم انسُىٌ نبشَبيش يشكض  معطيات عامة

-2016انذساسبث وانبحىد فٍ انشؤوٌ انبشنًبَُت نهسُت انخششَؼُت 

. ، فٍ شمه انًخؼهك ببنخكى2017ٍَ

وػًم انخبُشاٌ بؼذ إػطبء نًحت يىصضة ػٍ خذيت حمذَى انبحىد فٍ 

: يضهس انؼًىو انبشَطبٍَ ػهً حأطُش حصص حطبُمُت اَصبج ػهً

  إحبطت/ إصذاس وسلت بحزُتحمُُبث ويشاحم  -

 كُفُت ححذَذ انًصبدس انًىرىلت -

 اسخخذاو اإلحصبئُبث -
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: ملخص األشغال- 2

اَكبج انىسشت انخكىَُُت ػبش َىيٍُ يخخبنٍُُ ػهً يُبلشت يىضىع حمُُبث ويُبهش 

انبحىد انبشنًبَُت، ورنك اسخُبدا إنً ػذد يٍ انؼشوض انُظشَت انخٍ حى حذػًُهب بحصص 

: حطبُمُت، واَصب انُمبش ػهً انًحبوس انخبنُت

 انخؼشَف بًُخضبث ويؼبَُش خذيت انبحىد انخببؼت نًضهس انؼًىو انبشَطبٍَ؛ -

 كُفُت اَخمبء انًصبدس انضُذة واألكزش يصذالُت؛ -

 انخطىاث انىاصب احببػهب يٍ اصم إَضبص انبحىد؛ -

 كُفُت اسخؼًبل انضذاول وانشسىو انًبُبَُت؛ -

 كُفُت حمُُى َضاهت انبُبَبث؛ -

 .أهًُت اإلحصبئُبث االلخصبدَت -

انىسشت ػشفج َمبشب حفبػهُب يؼًمب، وحخههخهب حصص حطبُمُت، حى خالنهب حمسُى األػضبء 

إنً يضًىػخٍ ػًم اشخغهخب بشكم يُفصم ػهً يىضىػٍُ ارٍُُ  احبؼخب فُه يخخهف انخمُُبث 

. وانًُبهش انخٍ حى حذاونهب

: وفٍ انخخبو، احفك أػضبء انًشكض بُبء ػهً انُمبش انًزكىس إنً ضشوسة انؼًم ػهً

 إػذاد دنُم نهًصبدس؛ 

 انخكىٍَ فٍ يضبل وضغ لىاػذ انبُبَبث ؛ 

 وضغ لىاػذ بُبَبث نًخخهف فشوع انؼًم انبشنًبٍَ؛ 

كًب حى االحفبق فٍ انخخبو ػهً إػذاد أسبؼت أوساق بحزُت فٍ يىاضُغ حهى انؼًم انبشنًبٍَ، حخى 

 . يشبسكخهب يغ انُظشاء فٍ خذيت انبحىد انخببغ نًضهس انؼًىو انبشَطبٍَ يٍ أصم حطىَشهب


