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 الدراساث إغداد في ولجاهه وأغضائه املجلس مساهدة

 ذاث ؤلاحصائُت والبُاهاث اإلاػلىماث وجىفير والبحىث،

 .املجلس بأوضطت الػالقت

 أهداف املركز

 .املجلس باخخصاصاث الػالقت ذاث اإلاىضىغاث في والدراساث ألابحاث إجراء•

 
 .واإلاراجؼ والكخب ؤلاحصائُت والبُاهاث اإلاػلىماث جىفير •

 .املجلس بأغمال الػالقت ذاث اإلاىضىغاث حُال الػام الرأي رصد•

 

 
 .وإداراجه املجلس ًحخاجها التي الترجمت بأغمال القُام•

 

 اهلدف العام
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 مركز أبحاث الشورى



 
ا
إدارة ألابحاث والدراساث: أول  

 :غلى ؤلادارة حػمل *
ر والدراساث البحىث إجراء•  مخخلف جرفد التي اإلاػلىماجُت والخقاٍر

   .اإلاخخصصت املجلس للجان الاسدضاراث وجقدًم املجلس، أغمال

 للجان البحثُت اإلاساهدة وجىفير البرإلااهُت الدراساث إغداد•

 مجال في اإلاخخصصت واإلاػلىماث البرإلااهُت، والاجحاداث الصداقت

 لدغم والاقخصادًت؛ والسُاسُت والبرإلااهُت الدولُت الػالقاث

 .البرإلااهُت الدبلىماسُت أوضطت

 وفق اقتراحاتهم طرح غىد املجلس ألغضاء البحثُت اإلاساهدة جقدًم•

 .الضىري مجلس هظام مً (23) اإلاادة

ر  إغداد•  .والدولُت املحلُت اإلاسخجداث حُال واإلالخصاث الخقاٍر
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 اإلدارات التابعة لمركز أبحاث الشورى



 
ا
 إدارة اإلاػلىماث: ثاهُا

 :اإلاػلىماثاملحخىي اإلاػلىماحي بئدارة * 

 :غلى ؤلادارة حػمل *
الترري  ، والىثررائق، واإلاراجررؼوجررىفير الكخررب، املجلررس مكخبررت غلررى ؤلاصرررا •

 .ًحخاجها املجلس

 ألاوامر مً املجلس لػمل الالزمت الحكىمُت الىثائق وجىفير حفظ•

 .واإلاػاهداث والاجفاقُاث واللىائح، وألاهظمت واإلاراسُم، اإلالكُت

ر  إغداد•  .اإلاخخصصت املجلس للجان اإلاػلىماجُت الخقاٍر

 الدول  غً املجلس بػمل الػالقت ذاث والبُاهاث اإلاػلىماث جىفير•

ػُت واملجالس  .البرإلااهُت والاجحاداث الدضَر

خُت الصىر  مػرض غلى ؤلاصرا •  .باملجلس الخاص الخاٍر
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ألف25 . إلكتروهُتوثُقت محفىظت غلى وسائط    

95أكثر مً   مً سجالث املجلس  
ا
.القدًمسجال  

ألف20أكثر مً   الػامت،الفلسفت،الدًً،اإلاػار  : )غىىان في 
 .الخ...الػلىم الاجخماغُت اللغاث 



 
ا
 إدارة رصد آلاراء: ثالثا

 املجلس لجان جحخاجها التي القضاًا حىل  اإلاىاطىين آلراء اسخطالع   إجراء•

 .اإلاخخصصت

رصرررررد اججاهررررراث الررررررأي الػرررررام املحلررررري ججرررررا  القضررررراًا املحلُرررررت واججاهررررراث •
 .ؤلاغالم ألاجىبي هحى اإلاملكت

 باهخماماث الػالقت ذاث الػمل وورش الىقاش حلقاث وجيسُق إغداد•

 .واإلاىاطً املجلس

 .املحلُت الرأي اججاهاث جبين بُاهاث قاغدة بىاء•

 .اإلاضابه الاخخصاص ذاث واإلاؤسساث اإلاراكس  مؼ الخػاون •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 :غلى ؤلادارة حػمل *



   
ا
 إدارة الترجمت: رابػا

فري لقُراداث املجلرس وأغضرائه وإداراجره، بمرا جمُؼ احخُاجاث الترجمت جلبُت    

 : ذلك

ت •  .في اإلاؤجمراث واللقاءاث والىدواث التي ٌػقدها املجلسالترجمت الفىٍر

ت، الترجمت بأغمال القُام• ٍر ر  ألاهظمت، جرجمت :مثل الخحٍر ت والخقاٍر  .الدوٍر

ت، اللغت إلى ؤلالكترووي املجلس مىقؼ محخىي  جرجمت•  .وجحدًثه ومخابػخه ؤلاهجليًز
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:حػمل ؤلادارة غلى*   


