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 ةاألھلیّ 
 

 ؟ ح البحثیّةالمنَ إلى برنامج ھل یمكنني تقدیم طلب تقدیم الطلب،  لدى الدكتوراهشھادة على  حاصالً إذا لم أكن 

 كانون الثاني /ینایرقبل    الدكتوراهشھادة    یجب أن یكونوا قد حّصلوا  ونالباحثون الرئیسیّ ،  بالنسبة إلى المتقدّمین

2022 . 

 

 في فریق بحثي؟ ا عضوً  بصفتيتقدیم طلب  كحامل شھادة ماجستیر، ھل یمكنني

 سات. والمؤسّ ة الناشطة  مجموعات البحثیّ یمكن أن یكون حاملو شھادة الماجستیر جزًءا من فریق البحث وال  ،نعم

 

ق العاملة ة الناشطة أو الفرَ المجموعات البحثیّ ة أو  ق البحثیّ ما ھو العدد األدنى والعدد األقصى ألعضاء الفرَ 

 سة؟ في مؤسّ 

  4سة ھو  ق العاملة في مؤسّ ة الناشطة أو الفرَ ة أو المجموعات البحثیّ ق البحثیّ العدد األقصى ألعضاء الفرَ   إنّ 

بر  ). على عضو واحد في الفریق أن یكون الباحث الرئیسي، ویعت2أعضاء، بینما العدد األدنى ھو عضوان ( 

ق المذكورة أعاله أن تكون بقیادة باحث رئیسي على جمیع الفرَ   مشاركین.احثون والباحثات اآلخرون باحثین  الب

 یقوم بتقدیم الطلب نیابة عن الفریق. 

 

 في المنطقة العربیة فقط؟  أبحاثًاذ تمویل المشاریع التي تنفّ ل ح البحثیّةالمنَ ح برنامج ص منَ ھل تُخصّ 

مقترَ   كال.نعم و نحبّذ  تركّ نحن  التي  المشاریع  أساسیّ حات  أننا  ز بصفة  إال  العربیة،  المنطقة  في  مواقع  ة على 

. لكن  نة بین المنطقة العربیة ومناطق أخرىحات المشاریع التي تسعى إلجراء أبحاث مقارَ بمقترَ   انرحب أیضً 

 .ذ في المنطقة العربیةالمنفَّ مة لتغطیة تكالیف البحث المنحة المقدَّ أموال ص معظم یجب أن تخصَّ 

 

 

 ؟ ح البحثیّةالمنَ برنامج ضمن  مةدَّ ح المقة (ضمن المنطقة العربیة) على المنَ ھل توجد قیود جغرافیّ 



 
 

4 

(أي دولة منتسبة إلى جامعة الدول   جزء من المنطقة العربیة  األبحاث في أيّ   ح البحثیّةبرنامج المنَیمّول    كال.

 في المنطقة.   عدة  مواقعب في الوقت ذاتھ ةألبحاث المعنیّ وكذلك االعربیة)  

  

 عة إلجراء األبحاث؟ما ھي الفترة المتوقَّ 

 : ة ق البحثیّ الباحثین والباحثات األفراد، والفرَ  ةفي حال
خالل  في  ذ األبحاث  ا إلجراء األبحاث. ویجب أن تنفَّ شھرً   18ة أقصاھا  ا لمدّ دعمً  ح البحثیّةالمنَبرنامج    ریوفّ  

بین   تنفَّ .  2023  كانون األول/ دیسمبر  15و  2022  حزیران/یونیو  15الفترة ما   في   ذ المشاریعلكن یمكن أن 

 خالل فترة أقصر.

 

 : سات المؤسّ ة الناشطة والمجموعات البحثیّ  ةفي حال

خالل في  ذ األبحاث  شھًرا إلجراء األبحاث. ویجب أن تنفَّ   24ة أقصاھا  دعًما لمدّ   ةالبحثیّ ح  المنَ برنامج    ریوفّ  

ذ المشاریع خالل فترة  لكن یمكن أن تنفَّ .  2024  حزیران/یونیو   15و   2022  حزیران/ یونیو  15الفترة ما بین  

 أقصر.

  

أنا مؤھَّ  لتقدیم طلب للحصول على منحة من ھذھل  إذا كنتُ   ال  قد حصلت سابقًا على منحة من   البرنامج 

 المجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟ 

رئیسیّ   یحقّ  باحثین  كانوا  (سواء  مشاركین)للممنوحین  أم  سابقًا  ین  بحثیّ منَ  من   المستفیدین  وزماالت  من ح  ة 

مثًال، إذا كنتم حصلتم  .بعد مرور سنة من تاریخ انتھاء منحتھم  على ھذه المنحة م بطلب للحصولالمجلس التقدّ 

 یمكنكم التقدّم لھذه المنحة. 2021 حزیران/ یونیوفي   وأنھیتموھا  2018على منحة في العام 

 

  ) 1ي  من بلد عربي ولكنن  إذا كنتُ   ح البحثیّةالمنَ برنامج  من  ل لتقدیم طلب للحصول على منحة  ھل أنا مؤھّ 

 ة بلد عربي؟ ال أحمل جنسیّ  و) أ2 “عربی�ا ” لست

 :إلى الباحثین والباحثات األفراد  بالنسبة
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صین بمقترحات المشاریع من الباحثین المتخصّ ة  المجلس العربي للعلوم االجتماعی   ب یرحّ في الحالة األولى،   

فون یعرّ   ال  يألم یكونوا "عربًا" (المقیمین فیھا، حتى وإن    1البلدان العربیة  من  )1  من  جتماعیةالعلوم اال  في

ب أیًضا فالمجلس یرحّ بالنسبة إلى الحالة الثانیة،  اآلخرون على أنھم عرب). أما    عنھم   فیعرّ   أنفسھم والعن  

ھا  سة مقرّ سنوات على األقل في مؤسّ   5یعملون منذ  (  بلد عربيّ فترة طویلة في  منذ  ) المقیمین  2بالباحثین األفراد  

وسیظلّون مقیمین في المنطقة ومشاركین فیھا في  ،  طقةالمن  عنفي المنطقة العربیة، وقد أنتجوا عمًال أكادیمیًا  

  إنّ .  المنطقة العربیة  حالیًا في  والمقیمین  دولیة عربیة،من    ةوعدیمي الجنسیّ ن  الالجئی )  3)  المستقبل المنظور

 . بلد عربيللباحثین المقیمین حالیًا في دائًما عطى تُ في االختیار سة األفضلیّ 

 : ة البحثیّ ق بالنسبة إلى الفرَ 

ة  حاملي جنسیّ )  1الرئیسي ،    الباحث /في ذلك قائد الفریق  ن، بمَ یجب أن یكون عضوان على األقل في الفریق 

ة من جنسیّ عدیمي الالجئین أو  )  3ن أیًضا  اوقد یكون.  بلد عربيّ فترة طویلة في  ین منذ  مقیمَ )  2  أو    دولة عربیة

 . أو غیر العرب   المھجرالعرب في    اآلخرانوقد یشمل العضوان  .  العربیةن حالیًا في المنطقة  ، یقیما دولة عربیّة

 : ة الناشطة المجموعات البحثیّ بالنسبة إلى 

. ة واضحة للعمل في المنطقةخطًطا مستقبلیّ   تقدّمكما یجب أن  .  المجموعة في المنطقة العربیة  یجب أن یكون مقرّ  

  ة دولة عربیة حاملي جنسیّ )  1،  الرئیسي  ن في ذلك الباحث المجموعة، بمَ یجب أن یكون عضوان على األقل من  

عدیَمي  الجئین أو  )  3وقد یكونان أیًضا  .  فترة طویلة في بلد عربي ومقّرھما المنطقة العربیّةین منذ  مقیمَ )  2أو  

  المھجر العرب في    اآلخرانوقد یشمل العضوان  .  حالیًا في المنطقة العربیة  ویقیمان،  دولة عربیةة من  جنسیّ ال

 . أو غیر العرب 

 : سات بالنسبة إلى المؤسّ  

یجب أن یكون  كما    النظر عن بلد تسجیلھا األساسي.  سة في المنطقة العربیة بغضّ یكون مقّر المؤسّ یجب أن   

مقیمین  )  2أو    دولة عربیةة  حاملي جنسیّ )  1مشاركین في المشروع  ال  الباحثینسة وجمیع  الرئیسي للمؤسّ   الباحث 

 
العربیة   الجزائر، البحرین، جزر القمر، جیبوتي، مصر، العراق، األردن، الكویت، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، عمان، فلسطین، قطر، المملكة  1

 السعودیة، الصومال، السودان، سوریا، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة والیمن.
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ة من  جنسیّ عدیمي الالجئین أو  )  3وقد یكونون أیًضا  .  ھم في المنطقة العربیةمقرّ و   بلد عربيّ لفترة طویلة في  

 . حالیًا في المنطقة العربیة مقیمین، دولة عربیّة

  

لة  غیر عربیة أو مسجَّ  نسة أن تكو ھل بإمكان المؤسّ ة، م بطلب للحصول على منحة مؤسساتیّ أتقدّ  إذا كنتُ 

 خارج المنطقة العربیة؟ 

غیر عربیة، لة في دولة  سة أن تكون متمركزة في المنطقة العربیة. لكن یمكن أن تكون مسجَّ كال، على المؤسّ 

سة أو  في بلد عربي. وقد یكون ھذا الوجود القانوني عبارة عن وثیقة تسجیل مؤسّ   اقانونی�   الھا وجودً   طالما أنّ 

في البلد الذي تكون متمركزة    ف بھا قانونی�اائق التسجیل المعترَ تسجیل فرع أو علم وخبر أو أي نوع آخر من وث

 لة للتقدیم. ة غیر مؤھَّ ة األجنبیّ فروع المنظمات الدولیّ  فیھ.

 

إذا لم أكن من بلد عربي، ولكنني    ح البحثیّةالمنَ برنامج  ضمن  ل لتقدیم طلب للحصول على منحة  ھل أنا مؤھّ 

 بالمنطقة العربیة وعملي معني بھا؟  ص مھتمّ متخصّ 

سنوات على األقل في  5منذ  فترة طویلة في بلد عربّي (تعملمنذ مقیًما  نعم یمكنك التقدّم لكن فقط إذا كنتَ 

وستظّل مقیًما ومشارًكا فیھا في  عمًال أكادیمیًا عن المنطقة،  تَ المنطقة العربیة، وقد أنتجھا في سة مقرّ مؤسّ 

 ). المستقبل المنظور

 ن أحدنا أن یكون غیر عربي؟  ن، ھل بإمكافة من باحثیْ لناشطة مؤلَّ ة اإذا كان فریقنا البحثي أو مجموعتنا البحثیّ 

 حالی�ا في المنطقة.  مقیًما منذ فترة طویلة في بلد عربّي وتقیم نعم، ولكن فقط إن كنتَ 

 

ولكنني مقیم خارج    بلد عربيمن    كنتُ إذا    ،ح البحثیّةالمنَ منحة في إطار برنامج    ل لتقدیم طلبھل أنا مؤھّ 

 المنطقة العربیة؟  

في    المقیمین، ولكّن األولویّة ستُعطى للباحثین  یكون طلبك مؤھًال ،  افردی� م طلبًا بصفتك باحثًا  تقدّ   . إذا كنتَ نعم

العربیّة الفرَ .  المنطقة  البحثیّ من جھة أخرى، كعضو في  الناشطة، یمكنك أن تكون  ق  البحث  ة أو مجموعات 

 . كباحث رئیسيعضًوا في المشروع لكن لیس 
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" یجھز لبحث  اكان البحث "استكشافی�   ، إذاةح البحثیّ المنَ ل لتقدیم طلب منحة في إطار برنامج  ھل أنا مؤّھ 

 ؟ الحقًاطویل األمد سیتبع  

إنّ  البحثیّةالمنَ برنامج    نعم.  البحثیّ مفت  ح  للمشاریع  أيّ وح  في  ذلك   ة  في  بما  تطویرھا،  مراحل  من  مرحلة 

 ". ةاالستكشافیّ " المرحلة

 

 ة؟ ة القائمة على األبحاث اإلمبیریقیّ على تمویل المشاریع البحثیّ  ح البحثیّةالمنَ برنامج ح ھل ستقتصر منَ 

علًما    ،ة، وتحلیلھا وكتابتھااإلمبیریقیّ ة القائمة على األبحاث  بالمشاریع البحثیّ   معني ح البحثیّة المنَبرنامج    نعم. إنّ 

مصادر معلومات   وأيّ ن تحلیل األرشیفات والنصوص  یتضمّ   ال یقتصر على العمل المیداني، بلالبرنامج  ھذا    أنّ 

 أخرى.  

 

 دة؟ ات محدّ یّ ھجة التي تعتمد منمشاریع البحثیّ على تمویل ال ح البحثیّةالمنَ برنامج ح ھل ستقتصر منَ 

 .أو مختلطة ةة أو نوعیّ ة كمیّ تعتمد أسالیب بحثیّ  التية لمشاریع البحثیّ نشّجع ا كال.
 

 

 سة؟  ، إذا لم أكن رئیس المؤسّ ح البحثیّةالمنَ ة في إطار برنامج ل لتقدیم طلب منحة مؤسساتیّ ھل أنا مؤھَّ 

المشروع. فباب سة أو مجلس أمنائھا في  ة أن یشركوا رئیس المؤسّ مي الطلبات المؤسساتیّ نعم. لیس على مقدّ 

سة، على أن یحصلوا على خطاب رسمي من  تقدیم الطلبات مفتوح أمام جمیع العاملین بدوام كامل في المؤسّ 

سة وعلى  سة على المشروع تحت اسم المؤسّ مي الطلبات من المؤسّ سة یؤّكد موافقتھا على عمل مقدّ إدارة المؤسّ 

 منحھم التسھیالت الالزمة. 
 

 إجراءات تقدیم الطلبات
 ؟ ح البحثیّة المنَ في إطار برنامج كیف یمكنني تقدیم طلب للحصول على منحة 

ح. یرجى قراءة ومراجعة قائمة لجمیع فئات المنَ  2021  آب /أغسطس  12في  فتح باب التقدیم    سیتمّ   .1

 ا. قً نترنت مسب الإلعداد الطلب عبر ا  بعنایة الطلبات تدقیق 
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التابعة للمجلس العربي للعلوم ة تقدیم الطلبات منصّ إنشاء حساب على  مي الطلبات على مقدّ  .2

ة، ثّم تعبئة استمارة الطلب  (إذا كانوا ال یملكون حسابًا) وملء صفحة البیانات الشخصیّ  جتماعیةاال

   ح سردي والمستندات المطلوبة.ة مرفقة بمقترَ ح البحثیّ الخاصة ببرنامج المنَ 

صفحة البیانات  ملء  سات ة الناشطة والمؤسّ ة والمجموعات البحثیّ ق البحثیّ كّل باحث في الفرَ  علىكما  .3

 . منصة تقدیم الطلبات التابعة للمجلس العربي للعلوم االجتماعیةعلى ة الشخصیّ 

 

 نترنت؟ الیبدأ بملء استمارة الطلب عبر ا من یجب أن

ة والمجموعات  البحثیّ ق  نترنت. في حالة المشاریع للفرَ المسؤول عن ملء الطلب عبر ا  الباحث الرئیسي  إنّ 

 :  اآلتیةباع الخطوات سات، على الباحث الرئیسي اتّ ة الناشطة والمؤسّ البحثیّ 

(إذا كانوا  جتماعیة التابعة للمجلس العربي للعلوم االمنصة تقدیم الطلبات إنشاء حساب على بالبدء  .1

ح  ة، ثّم تعبئة استمارة الطلب الخاصة ببرنامج المنَ ال یملكون حسابًا) وملء صفحة البیانات الشخصیّ 

 ح سردي والمستندات المطلوبة. قة بمقترَ ة مرفَ البحثیّ 

المجلس العربي للعلوم  منصة الطلبات الخاصة بلى  ع  البیانات الشخصیّةملء صفحة  على كّل باحث   .2

والبلدان،  جتماعیةاال االسم  ذلك  في  جنسیّ   بما  یحمل  االتي  والبرید  والوظیفة  التھا  لكتروني 

الحالیّ ة/المؤسّ الحالیّ  ذاتیّ سة  وسیرة  مختصَ ة  تتجاوز  ة  ال  واللغات    100رة  یُ كلمة،  جیدھا،  التي 

الصلة. على صفحة   ذات  والمنشورات  الوظیفي،  الشخصیّ والتاریخ  مكتملة.   ةالبیانات  تكون    أن 

ة  ى قائد الفریق والباحثون المشاركون ملء بیاناتھم الشخصیّ إذا تولّ  سیُعّد الطلب غیر مكتمل إالّ 

 .كاملة

 استمارة الطلب. إلىالمستندات والمرفقات المطلوبة إضافة  .3

 .2021نوفمبر/تشرین الثاني   23تقدیم الطلب الكامل قبل  .4

 

 نترنت؟ عبر اال منّصة تقدیم الطلباتمتى تفتح 

االجتماعیسیفتح   للعلوم  العربي  الطلبات المجلس  تقدیم  باب  اال   ة  المَن عبر  لبرنامج  البحثیّ نترنت  في  ح   12ة 

المتقدّ شجّ نُ     .2021  آب /أغسطس قائمة  ع  مراجعة  على  بشدة  بالتدقیق  مین  أجل   الطلبات الخاصة  من  بعنایة 

 . نترنت مسبقًام عبر االاالستعداد للتقدّ 

https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
https://acss.grantplatform.com/
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 ؟ ح البحثیّة المنَ برنامج في إطار  حما ھو الموعد النھائي لتقدیم الطلبات للحصول على منَ 

ا  ملءیجب   الساعة  الالنموذج  قبل  وتقدیمھ  للطلب  القدس/بیروت) مساءً   23:00لكتروني    23  یوم (بتوقیت 

لكتروني لتقدیم الطلبات،  الة في استخدام النظام ا تقنیّ   مشاكل  وفي حال مواجھة أيّ .  2021تشرین الثاني  /نوفمبر 

مسؤول تكنولوجیا المعلومات في المجلس العربي للعلوم االجتماعیة، وسیم علم، على    الرجاء توجیھ رسالة إلى

 .وذلك قبل حلول الموعد النھائي  alam@theacss.org لكترونيالالبرید ا

 

 لكتروني في جلسة واحدة؟النموذج الطلب ا ملءھل یجب إكمال 

نترنت لعدد الالعودة إلى الطلب على موقع ا حفظھ كمسودة. وباستطاعتك    یمكنكالطلب،    بملءلدى البدء    كال.

د من  یرجى التأكّ  .الموعد النھائي للتقدیمو 2021 آب /أغسطس  12 بینات خالل الفترة ما د من المرّ غیر محدو

ن نموذج الطلب وسیتضمّ  .من الطلب  قسًمانجز فیھا بھ من عمل على نموذج الطلب في كل مرة تُ  ما قمتَ  حفظ

 .ن من تعدیل المعلومات التي أدخلتھاالطلب، فلن تتمكّ تقوم بتقدیم  ة القیام بذلك. وحالما  لة حول كیفیّ تعلیمات مفصّ 

 

 م بإعدادھا قبل تقدیمھا ضمن الطلب؟ھل یمكنني طلب الحصول على تعلیقات ومالحظات حول المواد التي أقو

جتماعیة بمالحظات عامة حول ما إذا كان موضوع البحث  المجلس العربي للعلوم اال   كد ال. یمكن أن یزوّ كنعم و

األھلیّ المقترَ  یستوفي شروط  محدّ ح  وأسئلة  إالّ ة  المطلوبة.  بالمواد  تتعلق  یزوّ   أنّ   دة  لن  بتعلیقات   كد المجلس 

 .السردي كومقترح محتوى أو جودة طلبكالحظات حول وم

 

 ختیار مقترحي؟ اأتلقى تعلیقات ومالحظات عن سبب عدم سھل  طلبي بالنجاح، إذا لم یحظَ 

 ناجحة. التقدیم المالحظات والتعلیقات حول الطلبات غیر ال نستطیع  لألسف كال.

 ح ھي: معاییر تقییم المقترَ  حات، فإنّ كما جاء في الدعوة لتقدیم المقترَ 

 ة واالبتكار)األھمیّ /المساھمة في بناء المعرفة (أسئلة البحث  .1

 الصلة بالمنطقة وبھذه الدعوة إلى تقدیم الطلبات  .2

 التماسك النظري والمفاھیمي  .3

 ات ألدبیّ شاملة لمراجعة  .4

mailto:alam@theacss.org
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 مقاربة منھجیّة سلیمة في ما یتعلق بأھداف البحث  .5

 لة ة المحتمَ البحث األخالقي والتحدیات األخالقیّ مناقشة شاملة إلجراءات  .6

 ل)  األثر المحتمَ /جات (النشرالمخرَ  .7

 الت الباحثین/الجدول الزمني)ة/مؤھّ ر الذاتیّ تنفیذ البحث (السیَ  إمكان .8

 

 ؟ ةللمشاریع الفردیّ  ما ھي التفاصیل المطلوبة لتقدیم الطلبات

 :یأتي توفیر ما لتقدیم طلب منحة، علیك  

لكتروني أسئلة حول معلومات االتصال وتفاصیل الن نموذج الطلب ا: سیتضمّ لكتروني الالطلب انموذج   •

 :یأتي ح، بما في ذلك ما ، إضافة إلى تفاصیل حول المشروع المقترَ راجع والمَ ة عن السیرة الذاتیّ 

وموقع/مواقع  كلمة، مدة البحث    250ة المشروع (العنوان، موجز البحث بما ال یزید عن خلفیّ  -

 إجرائھ) 

والتوقّ    - المشروع  من  السابقة  المراحل  ذلك  في  بما  االقتضاء)  (عند  المشروع  عات  تاریخ 

 ة إضافة إلى الجھات المتعاونة التي قد ال تشارك في ھذه المرحلة من المشروع المستقبلیّ 

المقترَ المخرَ  - والتيجات  للمشروع  أن    حة  اتتضمّ یجب  للنشر (عبر  أو  الن إصدارات  نترنت 

جات أخرى مثل المواقع جات المشروع، باإلضافة إلى مخرَ كجزء أساسي من مخرَ  مطبوعة)

والخرائط    وغرافیا یئم المصادر والمراجع/ببل اقوالتعلیم و  مناھجرة وة والمواد المصوَّ لكترونیّ الا

 صات السیاسات. وملخّ 

تھ،  االسم، والبلد الذي یحمل جنسیّ باحثة (بما في ذلك  ال باحث/الة حول  ة ومھنیّ معلومات شخصیّ  -

ا العلمي،  مختصَ ة  ذاتیّ ، وسیرة  حالی�اسة  لكتروني، والمنصب/المؤسّ الوالبرید  والتحصیل  رة، 

  جیدھا الباحث، والتاریخ الوظیفي، والمواد المنشورة ذات الصلة).واللغات التي یُ 

المقترَ أھمیّ ھ تقدیم شھادة حول  یمكن  أكادیمي  عّرفمُ ومعلومات االتصال باسم   - ح  ة المشروع 

 .بطلبكف خطاب التوصیة من المعرِّ إرفاق علیك  وجدواه.

 

 :لكترونيالضمن نموذج الطلب ا اآلتیةتحمیل الوثائق نك كما سیُطلب م
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للمشروعمقترَ  .1 التباعد طولی�   15(   ح سردي  أسطر مزدوجة  ا  :ا) صفحة،  الدعوة   الع علىطّ الیرجى 

  حات مراجعة المقترَ   تجدر اإلشارة إلى أنھ ستتمّ   .مزید من التفاصیلللحصول على    لتقدیم المقترحات 

 .ةة واألدبیّ ة الفكریّ نتحال الملكیّ الكتروني لرصد امن خالل نظام  كافة

ن، یمكن استخدام أسطر متتابعة (ال یزید عن صفحتیْ   جات الزمني للمشروع والمخرَ   الجدول:  1المرفق   .2

 لكتروني.  اللذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  .)(مفردة التباعد 

 . لكترونياللذلك على الموقع ا دّ النموذج المعَ یجب تقدیمھ من خالل  :ة المشروع : میزانیّ 2لمرفق ا .3

دوالر   20,000ة حجم العمل المیداني وعدد الباحثین ویمكن أن تصل إلى ینبغي أن تعكس المیزانیّ أ.  

ة التي تتناسب مع  أقصى للباحثین األفراد. ستوافق لجنة االختیار فقط على طلبات المیزانیّ   أمیركي كحدّ 

والمخرَ المخطَّ   األنشطة لھا  المتوقَّ ط  المیزانیّ جات  طلبات  تقدیم  یمكن  ال  للمشروع.  إالّ عة  م  باستخدا  ة 

 النظر إلى النماذج غیر المكتملة. تاح لذلك. ولن یتمّ النموذج المُ 

 .  األعمال التي أنجزتھا ألبرز كمنشوراتتتضمن الئحة بك ة ل: سیرة ذاتیّ 3المرفق  .4

 .ھ في طلبكالذي ذكرتَ  ف األكادیميخطاب توصیة من المعرِّ  .5

 نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الھویة.  .6

متوفّ  المقترَ على  رة  النماذج  لتقدیم  بالدعوة  الخاصة  بالمجلس   حات الصفحة  الخاص  االلكتروني  الموقع  على 

 .العربي للعلوم االجتماعیة
 

 ؟ ة ق البحثیّ الفرَ ما ھي التفاصیل المطلوبة لتقدیم الطلبات لمشاریع 

 :یأتي الطلب وتوفیر ما  بملءعلى الباحث الرئیسي البدء 

لكتروني أسئلة حول معلومات االتصال وتفاصیل  الالطلب ان نموذج  : سیتضمّ لكتروني النموذج الطلب ا •

ة لجمیع الباحثین الساعین للحصول على منحة من البرنامج، إضافة إلى تفاصیل حول  عن السیرة الذاتیّ 

 :بما في ذلك ما یليح، المشروع المقترَ 

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع    250ة المشروع (العنوان، موجز البحث بما ال یزید عن خلفیّ  -

 إجرائھ) 

والتوقّ    - المشروع  من  السابقة  المراحل  ذلك  في  بما  االقتضاء)  (عند  المشروع  عات  تاریخ 

 رحلة من المشروع ة إضافة إلى الجھات المتعاونة التي قد ال تشارك في ھذه المالمستقبلیّ 

http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
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المقترَ المخرَ  - تتضمّ جات  والتي یجب أن  للمشروع  للنشر (عبر احة  أو  الن إصدارات  نترنت 

جات أخرى مثل المواقع جات المشروع، باإلضافة إلى مخرَ مطبوعة) كجزء أساسي من مخرَ 

المصوَّ الا والمواد  وقولكترونیة  التعلیم  ومناھج  والمراجع/بارة  المصادر   بلیوغرافیا ی ئم 

 . صات السیاسات لخرائط وملخّ وا

(بما في ذلك االسم، من الباحثین المشاركین في المشروع    عن كلّ ة  ة ومھنیّ معلومات شخصیّ  -

جنسیّ  یحمل  الذي  اوالبلد  والبرید  والمنصب/المؤسّ التھ،  وسیرةحالی�اسة  لكتروني،   ة ذاتیّ   ، 

جیدھا الباحث، والتاریخ  ، والتحصیل العلمي، واللغات التي یُ كلمة كحدّ أقصى)  150(   مختصرة

الصلة). ذات  المنشورة  والمواد  المشاركین   الوظیفي،  الباحثین  البیانات    ملءعلى  صفحة 

ت على    الشخصیّة ب منّصة  الخاصة  الطلبات  االقدیم  للعلوم  العربي  وتوفیر  المجلس  جتماعیة، 

 ة المذكورة أعاله.المعلومات الشخصیّ 

المقترَ ھ تقدیم شھادة حول أھمیّ یمكن  أكادیميف  اسم ومعلومات االتصال بمعرِّ  - ح  ة المشروع 

 .بطلبكف خطاب التوصیة من المعرِّ  إرفاقوجدواه. علیك 

 

 :لكترونيالضمن نموذج الطلب ا  اآلتیةكما سیُطلب من الباحث الرئیسي تحمیل الوثائق 

الع على الدعوة  طّ الا): یرجى اصفحة، أسطر مزدوجة التباعد طولی�  15 من ( ح سردي للمشروعمقترَ  .1

  حات مراجعة المقترَ   تجدر اإلشارة إلى أنھ ستتمّ   .حات للحصول على مزید من التفاصیللتقدیم المقترَ 

 .ةة واألدبیّ ة الفكریّ نتحال الملكیّ امن خالل نظام إلكتروني لرصد  كافة

أسطر متتابعة ن، یمكن استخدام  (ال یزید عن صفحتیْ   جات : الجدول الزمني للمشروع والمخرَ 1المرفق   .2

 لكتروني.  اللذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  .(مفردة التباعد)

 لكتروني. اللذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  :ة المشروع : میزانیّ 2المرفق  .3

دوالر   35,000ة حجم العمل المیداني وعدد الباحثین ویمكن أن تصل إلى ینبغي أن تعكس المیزانیّ  أ. 

ة التي تتناسب مع  ستوافق لجنة االختیار فقط على طلبات المیزانیّ  .ةق البحثیّ للفرَ أقصى    أمیركي كحدّ 

المخطَّ  والمخرَ األنشطة  لھا  المتوقَّ ط  للمشروع.  جات  المیزانیّ عة  طلبات  تقدیم  یمكن  إالّ ال    باستخدام   ة 

 .النظر إلى النماذج غیر المكتملة النموذج المتاح لذلك. ولن یتمّ 

 .  األعمال التي أنجزھا   ألبرزة لكل عضو في المجموعة تتضمن الئحة بمنشوراتھ  : سیرة ذاتیّ 3المرفق   .4
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التوقیع على   الفریقیطلب من جمیع أعضاء    .الفریق: نموذج إقرار مكتمل یملؤه أعضاء  4المرفق    .5

ھذا النموذج (توقیع إلكتروني أو توقیع على نسخة ممسوحة) للتعبیر عن التزامھم بالمشروع وأدوارھم 

 .1المحددة في المرفق 

 .ھ في طلبكالذي ذكرتَ  ف األكادیميخطاب توصیة من المعرِّ   .6

 .لكل باحث مشارك في المشروع نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الھویة  .7

 على موقع المجلس العربي للعلوم االجتماعیة.   الصفحة الخاصة بالدعوة لتقدیم المقترحات النماذج متوفرة على  

 

 ة الناشطة؟ المجموعات البحثیّ ریع اشاصیل المطلوبة لتقدیم الطلبات لمما ھي التف

 :على الباحث الرئیسي البدء بملء الطلب وتوفیر ما یأتي 

لكتروني أسئلة حول معلومات االتصال وتفاصیل  الن نموذج الطلب الكتروني: سیتضمّ النموذج الطلب ا •

تفاصیل حول  ة لجمیع الباحثین الساعین للحصول على منحة من البرنامج، إضافة إلى عن السیرة الذاتیّ 

 :یأتي ح، بما في ذلك ما المشروع المقترَ 

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع   250ة المشروع (العنوان، موجز البحث بما ال یزید عن  خلفیّ  -

 ئھ). إجرا

ة  عات المستقبلیّ تاریخ المشروع (عند االقتضاء) بما في ذلك المراحل السابقة من المشروع والتوقّ  -

 . ة التي قد ال تشارك في ھذه المرحلة من المشروعإضافة إلى الجھات المتعاون 

نترنت أو المن إصدارات للنشر (عبر احة للمشروع والتي یجب أن تتضّ جات المقترَ المخرَ  -

جات أخرى مثل المواقع جات المشروع، باإلضافة إلى مخرَ مطبوعة) كجزء أساسي من مخرَ 

ائط  ادر والمراجع/بیبلیوغرافیا والخروقوائم المصرة ومناھج التعلیم  ة والمواد المصوَّ لكترونیّ الا

  .صات السیاسات وملخّ 

(بما في ذلك االسم، عن كل من الباحثین المشاركین في المشروع ة  ة ومھنیّ معلومات شخصیّ  -

ة  سة حالی�ا، وسیرة ذاتیّ لكتروني، والمنصب/المؤسّ التھ، والبرید اوالبلد الذي یحمل جنسیّ 

جیدھا الباحث، والتاریخ الوظیفي، والمواد ، واللغات التي یُ رة، والتحصیل العلميمختصَ 

منصة  على   صفحة البیانات الشخصیّةالمنشورة ذات الصلة). على الباحثین المشاركین ملء  

http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
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ة  ، وتوفیر المعلومات الشخصیّ 2المجلس العربي للعلوم االجتماعیةتقدیم الطلبات الخاصة ب 

 .المذكورة أعاله

ح  ة المشروع المقترَ ھ تقدیم شھادة حول أھمیّ ف أكادیمي یمكن االتصال بمعرِّ اسم ومعلومات  -

 .ف بطلبكوجدواه. علیك إرفاق خطاب التوصیة من المعرِّ 

 

 :لكترونيالوثائق اآلتیة ضمن نموذج الطلب اكما سیُطلب من الباحث الرئیسي تحمیل ال 

الع على الدعوة طّ الی�ا): یرجى ازدوجة التباعد طولصفحة، أسطر م 15 من ح سردي للمشروع (مقترَ  .1

حات كافة  مراجعة المقترَ  تجدر اإلشارة إلى أنھ ستتمّ  .حات للحصول على مزید من التفاصیللتقدیم المقترَ 

 .ةة واألدبیّ ة الفكریّ من خالل نظام إلكتروني لرصد انتحال الملكیّ 

ن، یمكن استخدام أسطر متتابعة  صفحتیْ جات (ال یزید عن : الجدول الزمني للمشروع والمخرَ 1المرفق  .2

  .ترونياللك لذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  .(مفردة التباعد)

 لكتروني. اللذلك على الموقع ا دّ ة المشروع: یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ : میزانیّ 2المرفق  .3

دوالر  50,000المیداني وعدد الباحثین ویمكن أن تصل إلى ة حجم العمل ینبغي أن تعكس المیزانیّ  أ. 

ة التي  ة الناشطة. ستوافق لجنة االختیار فقط على طلبات المیزانیّ أقصى للمجموعات البحثیّ  أمیركي كحدّ 

  ة إالّ عة للمشروع. ال یمكن تقدیم طلبات المیزانیّ جات المتوقَّ ط لھا والمخرَ تتناسب مع األنشطة المخطَّ 

 .النظر إلى النماذج غیر المكتملة تاح لذلك. ولن یتمّ النموذج المُ باستخدام 

  .ة لكل عضو في المجموعة تتضمن الئحة بمنشوراتھ ألبرز األعمال التي أنجزھا: سیرة ذاتیّ 3المرفق  .4

طلب من جمیع أعضاء المجموعة التوقیع على  : نموذج إقرار مكتمل یملؤه أعضاء المجموعة. یُ 4المرفق  .5

ج (توقیع إلكتروني أو توقیع على نسخة ممسوحة) للتعبیر عن التزامھم بالمشروع وأدوارھم  ھذا النموذ 

 .1المحددة في المرفق 

 رئیسیّة:  وثائق: 5المرفق  .6

 ة واألھداف ھمّ المَ أ) 

 سنوي (إن ُوِجد)التقریر الب) 

 ة للعامین الفائتین مع قائمة بالمانحین (إن ُوِجدت) البیانات المالیّ ج) 

 
 .2020أیلول/سبتمبر  30ربي للعلوم االجتماعیة متوفرة اعتباًرا من ستكون منّصة تقدیم الطلبات الخاصة بالمجلس الع  2
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 أخرى مماثلة، إن ُوِجدت)  حاكمةھیئة   قائمة بأعضاء مجلس األمناء (أو أيّ د) 

 أعمالھم الُمنجزة  تلقي الضوء علىة الناشطة ملّف للمجموعات البحثیّ ه) 

 .ھ في طلبكف األكادیمي الذي ذكرتَ خطاب توصیة من المعرِّ  .7

 نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الھویة لكل باحث مشارك في المشروع. .8

 على موقع المجلس العربي للعلوم االجتماعیة.   الصفحة الخاصة بالدعوة لتقدیم المقترحات   رة علىالنماذج متوفّ 

 

 تقدیم إثبات التسجیل. ة الناشطة یّ ب على المجموعات البحث : ال یتوجّ ملحوظة 

 

 سات؟ التفاصیل المطلوبة لتقدیم الطلبات لمشاریع المؤسّ ما ھي 

 :یأتي الطلب وتوفیر ما  بملءعلى الباحث الرئیسي البدء 

لكتروني أسئلة حول معلومات االتصال وتفاصیل  ال: سیتضمن نموذج الطلب الكتروني النموذج الطلب ا •

البرنامج، إضافة إلى تفاصیل حول  ة لجمیع الباحثین الساعین للحصول على منحة من  عن السیرة الذاتیّ 

 :یأتي ح، بما في ذلك ما المشروع المقترَ 

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع    250ة المشروع (العنوان، موجز البحث بما ال یزید عن خلفیّ  -

 إجرائھ) 

والتوقّ    - المشروع  من  السابقة  المراحل  ذلك  في  بما  االقتضاء)  (عند  المشروع  عات  تاریخ 

 ة إضافة إلى الجھات المتعاونة التي قد ال تشارك في ھذه المرحلة من المشروع المستقبلیّ 

والتي یجب المخرَ  - للمشروع  المقترحة  ا  جات  للنشر (عبر  تتضمن إصدارات  أو  الأن  نترنت 

جات أخرى مثل المواقع جات المشروع، باإلضافة إلى مخرَ مطبوعة) كجزء أساسي من مخرَ 

المصوَّ ة  لكترونیّ الا وقووالمواد  التعلیم  ومناھج  والمراجع/بارة  المصادر  بلیوغرافیا ی ئم 

 صات السیاسات. والخرائط وملخّ 

(بما في ذلك االسم، عن كل من الباحثین المشاركین في المشروع  ة  ة ومھنیّ معلومات شخصیّ  -

جنسیّ  یحمل  الذي  اوالبلد  والبرید  والمنصب/المؤسّ التھ،  وسیرحالی�اسة  لكتروني،  ة ذاتیّ ة  ، 

یُ رةمختصَ  التي  واللغات  العلمي،  والتحصیل  والمواد ،  الوظیفي،  والتاریخ  الباحث،  جیدھا 

منصة    على  ةصفحة البیانات الشخصیّ   ملءعلى الباحثین المشاركین   المنشورة ذات الصلة).

http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
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التابعة الطلبات  االلل  تقدیم  للعلوم  العربي  الشخصیّ مجلس  المعلومات  وتوفیر  ة  جتماعیة، 

 المذكورة أعاله.

المقترَ ھ تقدیم شھادة حول أھمیّ یمكن  ف أكادیمياسم ومعلومات االتصال بمعرِّ  - ح  ة المشروع 

 طلبك.بف خطاب التوصیة من المعرِّ  إرفاقوجدواه. علیك 

 

 :لكترونيالضمن نموذج الطلب ا  اآلتیةكما سیُطلب من الباحث الرئیسي تحمیل الوثائق 

للمشروعمقترَ  .1 التباعد طولی�   15(   ح سردي  أسطر مزدوجة  یرجى اصفحة،  الدعوة طّ الا):  الع على 

  حات مراجعة المقترَ   تجدر اإلشارة إلى أنھ ستتمّ   .حات للحصول على مزید من التفاصیللتقدیم المقترَ 

 .ةة واألدبیّ ة الفكریّ من خالل نظام إلكتروني لرصد إنتحال الملكیّ  كافة

ن، یمكن استخدام أسطر متتابعة (ال یزید عن صفحتیْ   جات للمشروع والمخرَ : الجدول الزمني  1المرفق   .2

 لكتروني.  اللذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  .(مفردة التباعد)

 لكتروني.  اللذلك على الموقع ا دّ یجب تقدیمھ من خالل النموذج المعَ  :ة المشروع : میزانیّ 2المرفق  .3

دوالر   50,000ة حجم العمل المیداني وعدد الباحثین ویمكن أن تصل إلى  تعكس المیزانیّ ینبغي أن  أ.  

لل  أمیركي كحدّ  المیزانیّ  .سات مؤسّ أقصى  فقط على طلبات  االختیار  لجنة  تتناسب مع  ستوافق  التي  ة 

المخطَّ  والمخرَ األنشطة  لھا  المتوقَّ ط  للمشروعجات  المیزانیّ  .عة  طلبات  تقدیم  یمكن  باستخدام    إالّ ة  ال 

 .النظر إلى النماذج غیر المكتملة تاح لذلك. ولن یتمّ النموذج المُ 

األعمال    ألبرز  تضمن الئحة بمنشوراتھسة ت فریق البحث في المؤسّ ة لكل عضو في  : سیرة ذاتیّ 3المرفق   .4

 . التي أنجزھا

یُ   د أنّ م من اإلدارة یؤكّ خطاب رسمي مقدَّ   :4المرفق    .5 تقدموا بالطلب  الذین  الباحثین  سمح لھم  جمیع 

المؤسّ  اسم  تحت  المشروع  ھذا  على  وسیتمّ بالعمل  الالزمة  سة  التسھیالت  أن    .منحھم  ن تضمّ ی یجب 

أو ، ة تقدیم الدعم للباحثین (عینیًایّ ، مثل كیفسة في المشروعدور المؤسّ معلومات حول  أیًضا خطاب ال

ر االرتباط بین البحث ، وإظھاوبناء القدرات) ،ةدریبیّ تدورة الل إطالق من خ وأ ،ةالتحتیّ  ىالبنلناحیة 

 . على نطاق أوسع بحث في أو  قائمبرنامج في الُمقتَرح البحثي  مساھمةة كیفیّ  شرحسة، و والمؤسّ 

  :سة ؤسّ الموثائق خاصة ب : 5المرفق   .6

 ھّمة واألھداف المَ أ) 
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 التقریر السنوي ب) 

 ن مع قائمة بالمانحین  ن الفائتیْ للعامیْ ة البیانات المالیّ ج) 

 سة وثیقة تسجیل المؤسّ د) 

 ھیئة حاكمة أخرى مماثلة)  (أو أيّ  قائمة أعضاء مجلس اإلدارةه) 

 زة سة المنجَ ملف یسلّط الضوء على أعمال المؤسّ و) 

 ھ في طلبكالذي ذكرتَ  ف األكادیميخطاب توصیة من المعرِّ  .7

 وثیقة تسجیل سات یجب أن تُقدّم المؤسّ  .8

 لكل باحث مشارك في المشروع  نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الھویة  .9

 على موقع المجلس العربي للعلوم االجتماعیة.   الصفحة الخاصة بالدعوة لتقدیم المقترحات على  رة  النماذج متوفّ 

 

 ونا بھ؟ مم میزانیتي من خالل النموذج الذي زودت یجب أن أقدّ ھل 

ى موقع المجلس العربي عل   الموجود   ة المشروعنموذج طلب میزانیّ م بواسطة  ة المشروع أن تقدَّ على میزانیّ 

 للعلوم االجتماعیة. 

 

 ر على الموقع؟  تقدیم اإلطار الزمني للمشروع من خالل النموذج المتوفّ  ھل عليّ 

 وااللتزام باإلرشادات المذكورة فیھ.  )1المرفق (  موقع المجلسعلى  رنعم. علیك استعمال النموذج المتوفّ 

 

 ؟  ینتعریف من أكادیمیّ  خطاباتتقدیم  ھل عليّ 

، باإلضافة  ینبالنسبة إلى الباحثین األكادیمیّ  ومعلومات االتصال بھواحد   أكادیمي  ف معرِّ توفیر اسم   یكعل .نعم

ح  عّرفك على مقترَ الرجاء إطالع مُ   إلى خطاب تعریف مكتوب واحد على األقّل یتعیّن علیك تقدیمھ مع طلبك.

 . خطابھفي  رجوع إلیھیستطیع البحثك كي  

 

 ؟ ما ھي المعلومات التي یجب ذكرھا في خطاب التوصیة

 على خطاب التوصیة:  

 المجلس العربي للعلوم االجتماعیة.  ف وأن یكون موّجًھا إلىأن ینّصھ معرِّ أ. 

http://www.theacss.org/pages/rgp-cycle9-call-for-proposals
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 ة (في حال توفّرھا).میّ م على ورقة رسأن یُصاغ ویُقدَّ ب. 

 القیام بھذا المشروع. ھلة التي تخوّ العلمیّ  ھالتة ومؤّھ البحثیّ  الباحث الرئیسيخبرة أن یتناول یجب ج. 

 

المؤسّ  الذي على  الرسمي  الخطاب  في  ذكرھا  یجب  التي  المعلومات  المشاریع  ما ھي  حالة  في  تقدیمھ  سة 

 ة؟ المؤسساتیّ 

 على الخطاب الرسمي:  

 جتماعیة.للعلوم اال المجلس العربي سة وأن یكون موّجًھا إلى أن ینّصھ رئیس المؤسّ أ. 

 ة. م على ورقة رسمیّ أن یُصاغ ویُقدَّ ب. 

سة، وعنوان المشروع،  ومناصبھم في المؤسّ   األعضاءالباحثین  مین  المتقدّ ن أسماء  تضمّ أن ییجب  ج.  

المیزانیّ  وأن  وقیمة  المطلوبة،  المؤسّ د  ؤكّ یة  الموافقة  اسم  سة على عمل  تحت  المشروع  باحثین على 

و المؤسّ  لتقدیم  سة  استعدادھا  الالزمةعلى  الجدول لھم  التسھیالت  استخدام  یمكن  المثال،  . على سبیل 

 :  سةللتعریف بأعضاء فریق البحث في المؤسّ  اآلتي

 

 

 

 

 

 عنوان المشروع: 

 ة: المیزانیّ 

 سة المنصب في المؤسّ  اسم الباحث 

  باحث رئیسي 

  باحث مشارك 

  باحث مشارك 
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  باحث مشارك 

 

 

 یھا قیمة المنحة والجوانب التي تغطّ 
 

 ؟ ة ح البحثیّ المنَ مة في إطار برنامج ما ھي قیمة المنحة المقدَّ 

 : ح، على أال تتخطىتعتمد قیمة المنحة على المشروع المقترَ 

o 20,000 للباحثین األفراد أقصى  كحدّ  أمیركي دوالر. 

o 35,000 ةق البحثیّ كحد أقصى للفرَ  أمیركي دوالر . 

o 50,000 ة الناشطةیّ والمجموعات البحث سات أقصى للمؤسّ  كحدّ  أمیركي دوالر  . 

ویرجى حة لكل مشروع.  ة المقترَ عة المیزانیّ ستقوم لجنة االختیار وفریق عمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بمراج

بأنّ  العلم  المیزانیّ   أخذ  الضرورة  في  تكون  ال  قد  مقترحكم  في  المطلوبة  علیھا    ةالمیزانیة  یوافق  التي  نفسھا 

 . المجلس

 

 یھا المنحة؟ ؟ وفي مقابل ذلك، ما ھي الجوانب التي ال تغطّ ةح البحثیّ المنَ یھا برنامج غطّ یما ھي الجوانب التي 

 :  ة أن تشمل المیزانیّ یمكن 

ل المتعلقة  ن موقع المنزل، وتكالیف السفر والتنقّ ا مالمیداني (بما في ذلك السكن بعیدً نفقات الباحثین والعمل  

لتقدیم مشورة فنیّ ، وأتعاب الخبراء االستشاریّ )بالبحث ونفقات المعیشة دة على المدى  ة محدّ ین المستعان بھم 

ة  ب، والقرطاسیّ ات، والكتُ والبرمجیّ ة،  ات البحثیّ القصیر، وتكالیف االجتماعات/ورش العمل، وكذلك شراء المعدّ 

 واللوازم األخرى.  

 

% من القیمة  30ة، یجوز للجنة االختیار الموافقة على تخصیص جزء من المنحة ال یتجاوز  في حاالت استثنائیّ 

لـ  اإلجمالیّ  الرواتب  استبدال  أو  للرواتب  المطلوبة  الفردي؛  1ة  المشروع  في  الرئیسي  الباحث  الباحث  2)   (
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بحث  الرئیسي   مجموعة  أو  فریق  مشروع  في  المشاركین  لمجموع30( ناشطة  والباحثین  مخّصصة    كلّ   % 

 الرواتب). 

 

٪ من إجمالي المبلغ المطلوب،  10ص جزًءا من المنحة، ال تزید عن  سات فیمكن أن تخصّ ا مشاریع المؤسّ أمّ 

مون للحصول على الرئیسي والباحثین المشاركین الذین یتقدّ   للباحث یجوز  دة.  محدّ ونفقات عامة    التشغیللنفقات  

صات المخصّ ٪ لجمیع الرواتب أو 30(تصل إلى   صات مالیّةمخصّ ة، طلب تخصیص رواتب أو منحة مؤسسیّ 

ة  تبریر طلب تخصیص جزء من المنحة للرواتب في المیزانیّ   ة المشروع. یجب أن یتمّ مجتمعة) في میزانیّ   ةالمالیّ 

حالة على حدة.    كلّ   على أساسالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة  من قبل اللجنة و  تھا ومعاینتھادراس  تتمّ وس

ذلك  عالوةً  المجلس،  على  بالحقّ   یحتفظ  االختیار  المقترَ   ولجنة  الرواتب  كانت  إذا  ما  تحدید  وتكالیف حة  في 

 مقبولة أم ال.  التشغیل

 

 . العمل ات رسوم التسجیل للمؤتمرات وورش /ةالدولیّ  ة: نفقات السفرالمیزانیّ  نال یجب أن تتضمّ 

 

م  التقدّ   ة بوضوح إلى ما إذا كانت ھناك مصادر التمویل أخرى متوفرة بالفعل أو قد تمّ ینبغي أن تشیر المیزانیّ 

یھا ھذه المصادر األخرى بالكامل أو جزئیًا. ستقوم لجنة  بطلب للحصول علیھا وما ھي الجوانب التي ستغطّ 

ة على أساس كل حالة على حدة. یرجى  فو المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بمراجعة كل میزانیّ االختیار وموظّ 

المیزانیّ ة والتفصیلیّ المیزانیة اإلجمالیّ   األخذ في االعتبار أنّ  بالضرورة مع  تتوافق  ة المطلوبة. یرجى  ة قد ال 

یل الكاملة للمصاریف المسموح بھا وتعلیمات ملء ة بدقة للحصول على التفاصمراجعة نموذج طلب المیزانیّ 

 النموذج. 

 

  ھل بإمكاني تخصیص جزء من المنحة لتغطیة الرواتب. سةأقوم بتقدیم طلب كجزء من فریق بحثي في مؤسّ 

 ؟أو المخّصصات المالیّة

ة  ٪ من المیزانیّ 30لیس أكثر من    -  ةصات مالیّ مخصّ ة تخصیص رواتب أو  یمكنك أن تطلب في المیزانیّ .  نعم وال

المشاركینالرئیسي    للباحث   -المطلوبة   للموظفین    ،مجموعین  والباحثین  رواتب  تخصیص  یمكنك  ال  ولكن 

المؤسّ اإلداری العاملین في  للباحثین وكیف  ومع ذلك.  سةین  تبریر سبب رغبتك في تخصیص رواتب  ، یجب 
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ص جزًءا من ة أن تخصّ لمؤسسیّ لمشاریع ا، یمكن االرواتب باإلضافة إلى  .  ستك مع ھذه األموالستتعامل مؤسّ 

یحتفظ  .  دةأو نفقات عامة محدّ   التشغیللنفقات  ،  ٪ من إجمالي المبلغ المطلوب 10عن  ، والذي ال یزید  المنحة

العر بالحقّ المجلس  االختیار  ولجنة  االجتماعیة  للعلوم  الرواتب    بي  كانت  إذا  ما  تحدید  التشغیل في   ونفقات 

 . مقبولة أم الحة المقترَ 

 

على منحة من المجلس العربي للعلوم    ح من جھات مختلفة. فإذا حصلتُ طلبات للحصول على منَ   لقد قدمتُ 

 تمویل من مصادر أخرى؟ال ، ھل یمكنني أن أقبلاالجتماعیة

من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة ومن منظمة أخرى لتغطیة النفقات    نعم، ولكن ال یجوز أن تقبل تمویًال 

یھا  ل النفقات التي تغطّ واضحة تفصّ ة  ذاتھا في الوقت نفسھ. وسیطلب المجلس العربي للعلوم االجتماعیة میزانیّ 

كل جھة. وقد یقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة باالتصال بالجھة المانحة األخرى لالستفسار عن ترتیبات  

 مشاركة النفقات. 
 

 ھل یمكنني تخصیص جزء من المنحة لراتبي أو الستبدال راتبي؟  

ة المطلوبة  % من القیمة اإلجمالیّ 30من المنحة ال یتجاوز  لجنة االختیار الموافقة على تخصیص جزء    یمكن   نعم،

علی سبیل المثال،  .  جموعینللباحث الرئیسي والباحثین المشاركین مك  ، وذلةصات المالیّ المخصّ للرواتب أو  

  6,000ن تخصیص أکثر من  كلمشروع فردي، ال یم  دوالر أمیركي  20,000إذا کان مبلغ المنحة المطلوب  

لمشروع فریق بحثي أو    دوالر أمیركي  25,000لدفع راتبك. وإذا کان مبلغ المنحة المطلوب    دوالر أمیركي

الباحثین العاملین   جمیعلدفع رواتب      دوالر أمیركي  7,500ن تخصیص أکثر من  كة ناشطة، ال یم مجموعة بحثیّ 

 على المشروع.

كي، فال یمكن استخدام  ریدوالر أم  50،000المنحة المطلوب ھو  ة، إذا كان مبلغ  لمشاریع المؤسسیّ إلى ابالنسبة  

جمیع الباحثین مجتمعین العاملین في المشروع. قد ال  ة لمخّصصات مالیّ لدفع    أمیركيدوالر    15000أكثر من 

 .أمیركيدوالر  5000 دةمحدّ العامة النفقات الو نفقات التشغیلتتجاوز 
 

 

 مكتمل؟ كیف یمكن أن أعرف أن طلبي 



 
 

22 

 من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. ةتأكیدیّ بعد تقدیم طلبك بنجاح ستتلقى رسالة 

 

 ة حول المنحةمعلومات تفصیلیّ 
 

 ح؟ اإلعالن عن تقدیم المنَ  یتمّ متى 

في خالل األسبوع األول من    ختیارة االة إلبالغھم بنتیجة عملیّ ترونیّ مي الطلبات رسالة إلكجمیع مقدّ   سیتسلّم

 .2022  شباط/شھر فبرایر

  

 حصول على المنحة؟ للختیاري ا ماذا یحدث بعد أن یتمّ 

 طلبات للتوضیح والتفصیل من لجنة االختیار. تتلقى وقد  ،كختیارد اؤكّ ی قبول مبدئي   تتلقى خطاب س

 

 ع بعد ذلك أن: من المتوقَّ 

 ملحوظات   ، بما یستجیب أليّ لةالمفصّ   ةوالمیزانیّ ح مع الجدول الزمني  ح النھائي المنقَّ قترَ تقدیم المتقوم ب .1

 .  2022 آذار/مارس  وذلك قبل موعد أقصاه،  تھا لجنة االختیارمَ قدّ 

 ات.ملء نموذج استبیان األخالقیّ  .2

الخامسحضور   .3 البحوث  االجتماعیة   للمجلس  منتدى  للعلوم  حزیران/یونیو  في    یُعقد والذي    العربي 

بلد    2022 علیك   ،عربيفي  یتعیّن  فعالیّتین:  المشاركة  بحیث  ورشة عمل  في  قبل    األولى ھي  تُعقَد 

وتوجیھات حول تقاریر    مالحظات للحصول على    روعكء أعضاء لجنة االختیار، وتقدیم مشللقاالمنتدى  

  ك. الخاصة ب، وتوقیع عقود المنحة ةة واألخالقیّ جراءات المالیّ الة، واالعربي للعلوم االجتماعی  المجلس

ال    .ح آخرینولقاء أصحاب وصاحبات منَ  منتدى البحوث   يالمشاركة فالحضور وستكون  ف  لثانیةأّما ا

المقترَ  في  الحدث  ھذا  تكالیف حضور  إدراج  إذ ستتمّ ینبغي  المجلس    حات،  قبل  من  مباشرةً  تغطیتھا 

 العربي للعلوم االجتماعیة.

.  2023في ربیع    یُعقَد الذي    مؤتمر المجلس العربي للعلوم االجتماعیة السادسالحضور والمشاركة في   .4

تغطیتھا مباشرةً من قبل المجلس    حات، إذ ستتمّ ال ینبغي إدراج تكالیف حضور ھذا الحدث في المقترَ 

 .جتماعیةالعربي للعلوم اال



 
 

23 

 

 ؟للمجلس الخامس منتدى البحوثو  2022حزیران/یونیو   في  ستُعقَدأن أحضر ورشة العمل التي  عليّ  ھل

منتدى  و  ح البحثیّةالخاصة ببرنامج المنَ   بحضور ورشة العمل  كعن التزامر  تعبّ لمنحة،  اطلب  مقتضى  بعم.  ن

  وسیتولى .  القبول المبدئي  ك اقتراحذا لقي  إ  وذلك،  2022حزیران  یونیو/في    یُعقد مجلس الذي  لل  البحوث الخامس

االجتماعیة   للعلوم  العربي  جتالمجلس  المیزانیّ غطیة  عن  منفصل  بشكل  العمل  ورشة  حضور  نفقات  ة میع 

 الممنوحة. 

 

ورشة   إلى  ستية الناشطة أو مؤسّ البحثي أو مجموعتي البحثیّ   دعوتھم من فریقي  م األعضاء الذین ستتمّ ن ھُ مَ 

 لمجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟ امؤتمر العمل و

ن من الفریق البحثي: أي الباحث تغطیة نفقات السفر واإلقامة لعضویْ   المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  سیتولى

 ك واحد فقط.الرئیسي وباحث مشارِ 

 

 اختیاري للحصول على تمویل؟   إذا ما تمّ   ح البحثیّةالمنَ برنامج    ةمتى یمكنني البدء بإجراء البحث المرتبط بمنح 

المجلس لن یدعم  .  2022  حزیرانیونیو/  15  أن یبدأ في  ةح البحثیّ برنامج المنَ في إطار  ل  لبحث المموَّ ایمكن  

 . 2022 زیرانحیونیو/ 15 األنشطة التي تُجرى قبلجتماعیة العربي للعلوم اال

 

 ؟ على التمویل حصلتُ إذا ما  ح البحثیّةالمنَ برنامج ب متى یجب أن أنتھي من إجراء األنشطة المرتبطة 

ا  . أمّ 2023كانون األول دیسمبر/  15 فيالمنحة    مدة  تنتھي،  ةق البحثیّ ة ومشاریع الفرَ یّ في حالة المشاریع الفرد 

.  2024حزیران  یونیو/  15في  سات، فتنتھي مدة المنحة  المؤسّ ة الناشطة والمجموعات البحثیّ مشاریع  في حالة  

 . دة للمنحةالفترة المحدّ  بعد   ن یدعم المجلس األنشطة التي تُقامول

 

توجیھھا عبر الجامعات    للباحثین بصفة مباشرة أم یتمّ   ةح البحثیّ المنَ ة في إطار برنامج  صرف منح  ھل یتمّ 

 التي یعملون بھا؟ 

برغبة الباحثین جتماعیة  االالمجلس العربي للعلوم  سیلتزم  ة،  ق البحثیّ ة ومشاریع الفرَ في حالة المشاریع الفردیّ 

تغطّ  أن  المشروع  ألموال  یجوز  ال  ولكن  الشأن.  إداریّ بھذا  نفقات  للجامعةي  عامة  مشاریع  و  .ة  حالة  في 
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البحثیّ  والمؤسّ   ةالمجموعات  للعلوم  الناشطة  العربي  المجلس  سیقوم  باسم االسات،  األموال  بصرف  جتماعیة 

 سة. المجموعة أو المؤسّ 

 

 ، ھل یتسلم كل عضو من أعضاء الفریق أموال المنحة؟ بحثي م بطلب كعضو في فریقعند التقدّ 

ھا، وتقع على  موال كلّ م بطلب للحصول على منحة لمشروع فریق بحثي، یتسلم الباحث الرئیسي األعند التقدّ 

مسؤولیّ  عاتقعاتقھ  على  تقع  كما  الفریق.  أعضاء  على  األموال  توزیع  اإلیصاالت  مسؤولیّ ھ  ة  جمیع  تقدیم  ة 

 والتقاریر. 

 

سة، ھل یتسلم كل عضو من أعضاء المجموعة ة ناشطة أو مؤسّ م بطلب كعضو في مجموعة بحثیّ عند التقدّ 

 سة أموال المنحة؟ أو المؤسّ 

م المجموعة أو  سة، تتسلّ ة ناشطة أو كفریق بحثي في مؤسّ م بطلب للحصول على منحة كمجموعة بحثیّ التقدّ عند  

المؤسّ المؤسّ  عاتق  على  وتقع  األموال.  البحثیّ سة  المجموعة  أو  مسؤولیّ سة  الناشطة  على  ة  األموال  توزیع  ة 

ة تقدیم  مسؤولیّ   سةالمجموعة أو المؤسّ   في  الباحثین العاملین على المشروع. كما تقع على عاتق الباحث الرئیسي

 جمیع اإلیصاالت والتقاریر. 

 

   ؟ةح البحثیّ المنَ برنامج التمویل من   مواما إن یتسلّ ح من الحاصلین على المنَ  ما الذي سیكون مطلوبًا

 بمتطلّبات المشروع التالیة:إذا حصلَت على المنحة، فیُتوقَّع منك االلتزام 

، على 2022  آذار/ مارس  ة، في تاریخ أقصاه شھرمع الجدول الزمني وطلب المیزانیّ ح،  ح منقَّ تقدیم مقترَ  .1

   .تھا لجنة االختیار في قرار قبولھا األولي مَ أن یستجیب لطلبات التوضیح أو التفصیل التي قدّ 

 ات البحث.   االستبیان حول أخالقیّ  ملء .2

 موجبات الباحث أو الباحثین.جات، وة، والجدول الزمني، والمخرَ د المیزانیّ توقیع عقد یحدّ  .3

.  2022 یونیو/حزیرانفي العربي للعلوم االجتماعیة والذي یُعقد للمجلس  الخامس منتدى البحوثحضور  .4

األولى ھي ورشة عمل للقاء أعضاء لجنة االختیار، وتقدیم المشاریع    شارك في فعالیَتین:  ستُ   نتدىفي ھذا الم

ة  للحصول على مالحظات وتوجیھات حول تقاریر المجلس العربي للعلوم االجتماعیّة، واإلجراءات المالیّ 

ب واألخالقیّ  الخاصة  المنحة  والثانیة ستكون  كة، وتوقیع عقود  و.  البحوث المشاركة في  الحضور    منتدى 
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  حات، إذ ستتمّ . ال ینبغي إدراج تكالیف حضور ھذا الحدث في المقترَ ح آخریناب وصاحبات منَ ولقاء أصح

 تغطیتھا مباشرةً من قبل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. 

  . 2023  ربیع في   مؤتمر المجلس العربي للعلوم االجتماعیة السادس الُمزَمع عقده في  الحضور والمشاركة .5

تغطیة نفقات حضور ھذا الحدث على حدة. لذا نرجو عدم رصد    المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  سیتولى 

 . ةھذه النفقات في المیزانیّ 

(مثل وصف   .6 االجتماعیة  للعلوم  العربي  بالمجلس  الخاص  االلكتروني  للموقع  البحث  محتوى عن  إعداد 

 .المشروع ولمحات عن الباحثین)

  أشھر (یعتمد عدد التقاریر على مدة المشروع). ینبغي أن تتضمن   4ة كل  ة دوریّ ومالیّ ة  سردیّ   تقدیم تقاریر .7

 .نفقات المشروع   لجمیعة یصاالت األصلیّ ة اإل التقاریر المالیّ 

 .یوًما من انتھاء مدة المنحة 30خالل  في  تقدیم تقریر سردي ومالي نھائي  .8

 ).1وفقًا للجدول الزمني للمشروع (المرفق  م ح المقدَّ دة في المقترَ جات المحدَّ إنتاج المخرَ  .9

 

 

 حضرھا؟أأن ي مھا المجلس العربي للعلوم االجتماعیة، والتي یُفترض ب ات التي ینظّ ما ھي الفعالیّ 

جتماعیة ندوات في مؤتمرات وورش عمل تھدف إلى تزوید الباحثین بمنصة  م المجلس العربي للعلوم االقد ینظّ 

 .ةإلزامیّ ة المشاركة في ھذه اللقاءات ولكنھا لیست مشروعھم. نشجع بشدّ لمناقشة أو نشر نتائج 

 

حات مة في إطار مقترَ بإطالع جھات أخرى على المعلومات المقدَّ   ھل سیقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة

 المشاریع؟ 

سات أخرى (بما  في إطالع مؤسّ   الحقّ   من خالل تقدیمك للطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعیة

لومات االتصال بالباحثین. في ذلك وكاالت مانحة) على معلومات بشأن عنوان البحث، وأھدافھ، وموقعھ، ومع

 .مین وجود ظروف قاھرة، یمكن إجراء استثناءات لذلك بناء على طلب المتقدّ  في حال
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ون  م المھتمّ ین بھذه الدعوة ھُ لتبسیط األسلوب، ولكّن المعنیّ   ر في ھذا النصّ صیغة المذكَّ   استُخِدمتملحوظة:  

ة في ھذا اإلطار على التزامھ المطلق المجلس العربي للعلوم االجتماعی  دسواء. ویشدّ   ن على حدّ من الجنسیْ 

 ة. كترونیّ لإلنشوراتھ وإنتاجاتھ الورقیّة واة وترجمة ھذا الدعم في مضامین مدعم المساواة الجندریّ 
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