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 " عدعن ب  " باستخدام أحدث تقنيات التعلم 
 مركز "تريندز" يطلق برنامجه التدريبي للتأهيل البحثي

 

 
برنامجه التدريبي للتأهيل البحثي والعلمي الذي يستتتفد    تريندز للبحوث واالستتترتتاراتأطلق مركز 

وإجراء   ،وتقديرات المااف  ،االرتقاء بمفارات الباحثين ليصتبحاا ااررين لل  علدار اوورا  الستياةتي 
 اةتنارًا عل  المناهج العلمي  الرصين . ، وذلكوالمساح االجتماعي  ،اةتطاللات الرأي

حيث يتضتتمن العديد من المستتااات   ؛بين الجانبين النظري والتطبيقيويتميز هذا البرنامج بأنه يمزج 
كمناهج البحث االجتمالي والستتتياةتتتي، ومناهج البحث ا حصتتتا ي ال مي،  تشتتتمل الدراةتتتي  المفم 

  .واضايا رولي  معاصرة
التعر  لل  اوةتتتتم المعرلي  لمناهج البحث النالي، مثل عمكاني   مستتتتااات للدراةتتتتين  ال وتتيح هذه

وتحليل المضتتتتتتتتتماة والمالحظ ، واالإلتبارات ا حصتتتتتتتتتا ي  والعالا  بين المت يرات، وتحليل   ارن المق
ا حصتتتتتتتتتتتتتتتا يتات الاصتتتتتتتتتتتتتتإيت  اوحتاريت  والثنتا يت ، وكيإيت  عجراء المستتتتتتتتتتتتتتح االجتمتالي واإلتيتار لينت  

 اةتطاللات الرأي. 
والتحليالت   ،بحثي كما يتضتتتتتتتتتتتتمن هذا البرنامج تدريبًا لمليًا للدارةتتتتتتتتتتتتين لل  كيإي  علدار اوورا  ال

وتعزيز مفاراتفم في القدرة لل   .واراءة النصتتاا الستتياةتتي  واةتتتقراء معانيفا ورالالتفا  ،الستتياةتتي 
 رةلمناظا، وبلارة اوف ار والمالحظات بشتتتتتتتتتتتتتكل رايق، واكتستتتتتتتتتتتتتا  مفارات  المنفجيالتف ير العلمي  

 والنقاش والنقد بأروات منفجي . والحاار 
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البرنامج تستتع  أرتتفر، ويحايتتر ليه ن ب  من ال براء واوكاريميين في مجاالت وتستتت ر  مدة هذا 
أحدث طر  التدريم باةتتتتت دام ُمعتمدين  وا حصتتتتا ي     ،وا لالمي   ،واالجتماعي   ،العلام الستتتتياةتتتتي 

لمواجهة وباء  اإلمارات  دولة ونظرًا لإلجراءات االحترازية والوقائية المتبعة فيالتقنيات العصتتتتتتري .  
 الرقمية  أحدث التقنياتباستخدام سياسة التعليم عن بعد،  البرنامج حاليا   نا المستجد، يعتمدكورو 

   والتكنولوجية.
يركز البرنامج في رورته اوول  لل  مستتتتتتتتالدي الباحثين من الشتتتتتتتتبا  المااطنين في المركز، ةتتتتتتتت و 

الباحثين من المؤةتتتتتستتتتتات وهناك تاجه  رارة المركز لتاةتتتتتيق نطااه إلالو الدورات القارم  ليشتتتتتمل 
لعتتتام راإلتتتل اوإلرى، لمستتتتتتتتتتتتتتتتالتتتدتفم لل  النيتتتام بمفتتتامفم لل  النحا اوكمتتتل، واالرتقتتتاء بتتتاوراء ا

 فا.المؤةسات التي يعملاة في
متتتدير لتتتام مركز   ،وأكتتتد التتتدكتار محمتتتد لبتتتد  العلي

أة عطال  هذا البرنامج   للبحاث واالةتتتتتتشتتتتتارات،  تريندز
ا ةتتتتتتتتتتتتفام بفاللي    يأتي من منطلق حرا المركز لل 
لفم ررايتت  ومعرفتت   في بنتتاء اتتالتتدة متميزة من البتتاحثين 

عل  جتتانتت   ،بتتأروات البحتتث العلمي الجتتار والرصتتتتتتتتتتتتتتين
تحستتتتين مفاراتفم في كتاب  اوورا  والبحاث الستتتتياةتتتتي  

 التي تعتمد لل  البيانات وا حصا يات. 
ته تافير برامج وآليات لتأهيل عل  أة المركز يضق يمن أولايا،  متصلةيا   في    ،العلير.  وأرار  

لملفم معنا عل   يستتتتتتتتعاة في  واةتتتتتتتتتقطا  مجمال  من الباحثين المرمااينوتدريبفا،  كاارر بحثي   
، وا ةتتتتتتتتتتتفام تقديم رؤى أر  وألمق للتطارات التي تشتتتتتتتتتتتفدها المنطق  والعالم في م تلف المجاالت

رت زًا من مُ رليق المستتتاى، في واب بات ليه البحث العلمي  بفاللي  في عرةتتاء أةتتم البحث العلمي  
 . والمت امل  التنمي  الشامل  رت زاتمُ 
 

 نتهى_ _ا


