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في موقع الشاوي للتدريب واالستشارات

أستاذ الدراسات العليا - كلية اللغة العربية - جامعة اإلمام

مدرب معتمـد - مهتم بالدراسـات العليـا والبحث العلمي

01

إلى طالب الدراســـات العليـــا وطالباتهـــا، وإلى الزمـــالء الكرام من 
أعضـــاء هيئـــة التدريس، وإلى جميـــع المهتمين بالبحـــث العلمي، 
والدراســـات العليا تحيـــة طيبة تليـــق بقدركم، وتـــوازي مكانتكم.

يســـعدني أن أدشـــن معكـــم دوراتـــي التدريبية المتعلقـــة بإعداد 
الرســـائل العلمية، وكتابـــة البحـــوث العلميـــة ( 12 ) دورة تدريبية 
متعددة ومتنوعة، لجميع التخصصات، تنتظم مســـيرتكم البحثية 
من األلف إلى الياء، وتقدم لكـــم المعلومات والمهارات، واللوائح 

واألنظمة المتعلقة بإعداد الرسائل العلمية.

 يســـرني أن أقدمهـــا لكم عـــن بعد وغيـــر متزامنة من خـــالل مركز 
الشاوي للتدريب واالستشارات، الذي أكن له كل تقدير، فهو عنوان 

التميز واإلبداع.

دورة المهارات البحثية:

دورة تدريبية متكاملة متعددة المحاورة، تبدأ من كيف تختار 

فكـــرة بحثية وانتهـــاء بالمناقشـــة العلمية، تمشـــي معك 

خطوة خطوة، وتزودك بالمعلومات والمهارات، وتجمع بين  

التنظيـــر والتطبيق، قـــد تغني عن كثير من الـــدورات، ولكن ال 

يغني غيرها عنها.

للتسجيل في الدورة         اضغط هنا

دورة مهارات اختيار األفكار البحثية: 02

تكاد تكون األفكار البحثية عقبة عند كثير من طالب  الدراسات 

العليـــا وطالباتها، ويجدون صعوبة فـــي الحصول عليها، ولذا 

فهـــذه الـــدورة تســـاعدهم في الحصـــول على أفـــكار بحثية 

متميـــزة، وبتين لهم المصادر التي يســـتقي منهـــا الباحثون 

أفكارهم.

دورة مهارات تقديم األفكار البحثية: 03

حصول طالب الدراســـات العليا وطالباتها على أفكار بحثية ال  

يعنـــي قبولها، فقد تـــرد، ولهذا فهم بحاجـــة إلى معلومات 

ومهارات تساعدهم في قبول أفكارهم، وهذه الدورة تقدم 

لهم كل ما يحتاجون حتى تقبل  أفكارهم البحثية بإذن الله.

للتسجيل في الدورة         اضغط هنا

04

للتسجيل في الدورة         اضغط هنا

دورة الكتابة األكاديمية:05

الكتابـــة األكاديمية من أصعب مراحـــل كتابة البحث، كما أنها 

صعبة ودقيقة، ولذا أفردتها بدولة مستقلة، مع العلم أنها 

محور من محـــاور دورة المهارات البحثية، لكنها تســـتحق أن 

تفرد لصعوبتهـــا وأهميتها، تقدم للطالب كل ما يحتاجه في 

كتابة بحثه.

دورة القراءة البحثية: 06

من ال يجيد القراءة فلن يجيد الكتابة، والقراءة شـــرط أساسي 

في  البحوث العلمية، ولكن ليس أي قراءة، بل القراء البحثية، 

البحثيـــة،  القـــراءة  خصائـــص  نقـــدم  الـــدورة  هـــذه  وفـــي  

ومتطلباتها، دورة تجمع بين التنظير والتطبيق.

دورة اإلشراف العلمي: 07

العالقة بين طالب الدراســـات العليا وبين المشـــرف العلمي 

عالقة شائكة وتحتاج إلى كثير من المهارات، ومن المهم أن 

يعرف الطالب اللوائح واألنظمة المتعلقة باإلشراف ليحفظ 

حقه، وليتعامل مع المشـــرف على بينة، تقـــدم هذه الدورة 

مهام المشرف العلمية.

دورة المناقشات العلمية | مهارات ومعلومات:08

تظل المناقشات العلمية لطالب الدراسات العليا وطالباتها 

مصدر قلق وخوف، ولكن مع هذه الدورة ســـتكون يســـيرة، 

وستمر بسالم بإذن الله من خالل المعلومات التي تقدمها، 

والمهـــارات التي تعّرف الطالب بهـــا؛ ليتمكنوا منها، وتقدم 

لهم كل ما يتعلق بها من لوائح وأنظمة.

دورة اللوائح واألنظمة المتعلقة بإعداد الرسائل العلمية: 09

ألهمية اللوائـــح واألنظمة في الدراســـات العليا، وألنها هي 

التـــي تحفظ للطالب حقوقه الذي كفلهـــا له النظام، وألنها 

هي التي تقضي على التخبط والعشوائية، والتصرفات الفردية 

 لهـــا دورة خاصـــة بهـــا، دورة مهمـــة ال غنى لطالب 
ُ

أفـــردت

الدراسات العليا وطالباتها عنها وإال ضاعت حقوقهم .

دورة االختبار الشامل | مهارات ومعلومات: 10

االختبار الشـــامل عقبة لطالب الدكتوراه، والمطلوب منهم 

اجتيازه؛ ليتمكنوا من تسجيل أفكارهم البحثية، والبدء بكتابة 

بحوثهـــم، وفي هذه  الدورة أقدم لهم كل ما يتعلق بها من 

معلومات ومهارات، والخطوات  العلمية والعملية التي من 

خاللها يتجاوزون االختبار بل يتميزن فيه.

دورة المناقشات العلمية | مهارات وأخالقيات: 11

وتختلف هذه الدورة عن التي قبلهـــا أن هذه الدورة تخاطب 

أعضاء هيئة التدريس، وترشـــده كيف يناقـــش، وكيف يتميز 

بمناقشـــاته، وكيـــف يقدم نفســـه تقديما علميـــا من خالل 

المهارات التـــي يجب أن تتوافر فيـــه، دورة تهم أعضاء هيئة 

التدريس الذي يحرص على التميز والكمال.

دورة الترقيات العلمية: 12

تخاطب هذه الدورة أعضاء هيئـــة التدريس، وتقدم لهم كل 

مـــا يحتاجونه في ترقياتهم العلميـــة، تقدم لهم المعلومة 

والمهارة، والخطوات العلمية التي يجب عليهم فعلها قبل 

التقـــدم كتابة بحـــوث الترقيـــة، واللوائح واألنظمـــة الخاصة 

بالترقيـــات العلميـــة، دورة تهم عضـــو هيئـــة التدريس مما 

يسعى لتميزه العلمي.
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نســـعد بإنضمامك بمركز الشـــاوي 

للتدريب واإلستشارات، حيث العديد 

من المميزات التي ســـتحصل عليها 

عند إشتراكك معنا

اضغط هنا

دورة مهارات تفريع األفكار البحثية:

يحصـــل كثيرا أن يحصـــل الطالب علـــى فكرة بحثيـــة، ولكن ال 

يســـتطيع أن يضع لها خطة متكاملة تنتظم موضوعه كله، 

ولذا تقدم له هذه الدورة عشرة مفاتيح يستطيع من خاللها 

وضع تصـــور كامل عن فكرتـــه، وتقديم خطـــة متكاملة من 

خاللهـــا، دورة متميـــزة ال غنـــى لطـــالب الدراســـات العليـــا 

وطالباتها عنها.
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