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 جتماعيةللعلوم اال العربيبرنامج المنح البحثية للمجلس 
 الالمساواة والحراك والتنمية في المنطقة العربية

 

 المتكررة لألسئلة إجابات

 
 

 األهلية

 

  الطلب، فهل يمكنني تقديم طلب كباحث فرد؟ في وقت تقديم هالدكتوراإذا لم أكن حاصالً على درجة 
. يجب أن يكون 5102 الثاني كانون/ يناير  نعم. ولكن فقط إذا كان متوقعاً أن تحصل على شهادة الدكتوراه قبل

 .5102 الثاني كانون/ يناير 0 أقصاه بتاريخ هالباحث الذي يقدم طلباً قد حصل على درجة الدكتورا

 

  فهل يمكنني تقديم طلب بوصفي عضواً في فريق بحثي؟، ه درجة الدكتوراإذا لم أكن حاصالً على 
أعضاء في فرق ك لدكتوراها برامج في المقيدين من أو الماجستير الحاصلين علىنعم. نرحب بالطلبات التي يقدمها 

 لدكتوراه،لفي برنامج  مقيدا شهادة الدكتوراه. إذا كان الباحث المشارك الرئيسي فيها حاصال على باحث ال يكونبحثية 

 . الدكتوراه برنامجب( عدمه أو) المقترح البحث ارتباط كيفية بوضوحيجب أن يذكر في العرض المقدم 
 

 لتمويل المشاريع التي تنفذ أبحاثاً في  المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية هل تُخصص منح برنامج

 المنطقة العربية فقط؟
نعم وال. نحن نحبّذ مقترحات المشاريع التي تركز بصفة أساسية على مواقع في المنطقة العربية، إال أننا نرحب أيضاً 

أن  يجببمقترحات المشاريع التي تسعى إلجراء أبحاث مقارنة بين المنطقة العربية ومناطق أخرى؛ ومع ذلك، 

جتماعية لتططية تكالي  البحث المنفذة في المنطقة معظم المنحة المقدمة من المجلس العربي للعلوم اال تخصص

 .العربية
 

 العربي للمجلس لبحثيةا المنح مة من برنامجدهل توجد قيود جغرافية )ضمن المنطقة العربية( على المنح المق 

 ؟ االجتماعية للعلوم
ال. المجلس العربي للعلوم االجتماعية يمول األبحاث في أي جزء من المنطقة العربية وكذلك لألبحاث المعنية بعدة 

 . المنطقة مواقع في
 

  التي أعلن عنها المجلس العربي للعلوم االجتماعية إلى العلوم االجتماعية بصفة  قترحاتالمتشير الدعوة لتقديم

 في مقترحات مشاريع بحثية معنية بالعلوم اإلنسانية؟فهل يمكن أن تنظروا  –محددة 
نعم. المجلس العربي للعلوم االجتماعية يعتمد تعريفاً واسعاً للعلوم االجتماعية يضم العلوم االجتماعية األساسية مثل 

كما أن ، وعلم السكان، واالقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس وعلم االجتماع. )األنثروبولوجي(علم اإلنسان

التخصصات ذات الصلة مؤهلة للحصول على التمويل أيضاً، مثل الفنون، والعمارة، والجطرافيا، والتاريخ، والقانون، 

واألدب، واللطويات، والفلسفة، والصحة العامة، وكذلك المجاالت متعددة التخصصات مثل دراسات النوع االجتماعي، 

 .ودراسات التنمية، والدراسات الحضريةوالدراسات الثقافية، والدراسات اإلعالمية، 
 

 ما هي الفترة المتوقعة إلجراء األبحاث؟ 
شهرا إلجراء األبحاث.  15دعما لمدة أقصاها  للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثية توفر منح برنامج

 حزيران/ يونيو 02 و  5102 اذار/ مارس 02األبحاث الممولة من المجلس خالل الفترة ما بين  نفذتويجب أن 

5102. 
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  بصفتي من   االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثيةالمنح هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج

 عربياً" أو ال أحمل جنسية بلد عربي؟"بلد عربي ولكنني لست
بمقترحات المشاريع من الباحثين المتخصصين المجلس العربي للعلوم االجتماعية برنامج المنح البحثية بنعم. يرحب 

في العلوم االجتماعية من البلدان العربية
1
أو المقيمين فيها، حتى وإن كانوا ال يتمتعون بأي جنسية أو ال يعتبرون  

مؤهلون للحصول على المنح إذا كانوا ينتمون  قدمونالم"عرباً" )بنظر اآلخرين أو حسب نظرتهم هم لهويتهم(. 

)على سبيل المثال الفلسطينيون الذين )وليس بالضرورة مواطنين( لبلد عربي سواء أكانوا يعيشون في المنطقة العربية 

 إلى وباإلضافة  (.جنسية، واألكراد، أو أي فرد أو جماعة من المحرومين من الجنسية ألسباب سياسية ةأي حملونيال 

 جيل إزالة مع حتى) المنطقة إلى اصولهم تعقب يمكن واللذين العربية المنطقة خارج يعيشون الذين الباحثون هؤالء،

 .مؤهلون أيضا هم(  جيلين أو
 

  إذا كنت  االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثيةالمنح هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج

 العربية؟مواطناً في بلد عربي ولكنني أعيش خارج المنطقة 
تضمن أسئلة حول الجنسية السابقة تعلى الموقع اإللكتروني للمجلس  ةنعم. الصيطة اإللكترونية لطلب المنحة والمتوفر

 .والحالية لمقدم/ة الطلب ومكان إقامته/ا
 

  إذا كنت  االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثيةالمنح هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج 

أصالً من بلد عربي، أو أن آبائي/أجدادي كانوا من بلد عربي ولكنني ال أحمل جنسية بلد عربي وأعيش خارج 

 المنطقة العربية؟
 عنيينالمنعم. ولكن طلب المنحة سيقتضي منك تحديد عالقتك بالمنطقة. ولن ينظر المجلس إال في طلبات الباحثين 

 .ية جيدة فيهاقضايا المنطقة والذين يتمتعون بخبرة بحثب

 

  إذا لم أكن   االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثيةالمنح هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج

 من بلد عربي، ولكنني متخصص مهتم بالمنطقة العربية وعملي معني بها؟
 .لألس   لهذه الفئة من الباحثين غير متاحة للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةال. إن منح برنامج 

 

 هل أنا مؤهل لتقديم طلب إذا كان البحث "استكشافي" يجهز لبحث طويل األمد سيتبع الحقاً؟ 
مفتوحة للمشاريع البحثية في أي مرحلة من  للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةنعم. إن منح برنامج 

 ."االستكشافية" مراحل تطويرها، بما في ذلك المرحلة
 

  على تمويل المشاريع البحثية القائمة   للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةهل ستقتصر منح برنامج

 ؟اإلمبيريقيةعلى األبحاث 
معنية بالمشاريع البحثية القائمة على األبحاث   االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثية المنحنعم. إن منح برنامج 

ولكن ليس بالضرورة أن تكون معتمدة على العمل الميداني بمفهوم العمل الحقلي مع  ،اتهوكتاب اوتحليله، اإلمبيريقية

 .األفراد والجماعات فمن بين مصادر المعلومات األخرى المحتملة السجالت التاريخية وتحليل النصوص، وغير ذلك
 

  على تمويل المشاريع البحثية التي تعتمد  العربي للعلوم االجتماعيةللمجلس  المنح البحثيةهل ستقتصر منح برنامج

 محددة؟ ياتنُهج  م
مفتوحة للمشاريع البحثية التي تقترح خططاً بحثية  االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثية المنحال. إن منح برنامج 

 .كمية و/أو نوعية متنوعة أساليب بحثية تعتمد

 

 

                                                           
1
العربية  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة 

 ، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة واليمن.الصومالالسعودية، 
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 أتمتع  ً ويتصادف انتهاء المنحة مع بدء برنامج المنح  ،االجتماعية للعلوم العربي المجلس من/زماله بمنحة حاليا

 للتقديم؟ مؤهل انا هلالبحثية. 

المنحة االولي إذا تصادف انتهاء أما  في ذات الوقت.بأكثر من منحة من المجلس التمتع  من حيث المبدأ، ال يمكنكنعم. 

حسب الجدول الزمني المتفق بالمهام الخاصة بكل برنامج فستكون مؤهل للتقديم بشرط ألتزامك  مع بداية المنحة الثانية

 عليه.

 

  طلب للحصول على ، وبالرغم من كون الباحث الرئيسي مؤهل لتقديم باحثيناثنين من المن  فريق عمل مؤلفنحن

غير  )ومن اصول(الباحث الثاني يتمتع بجنسية  فإن االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثيةالمنح منحة برنامج 

 للتقديم كفريق عمل؟. هل نحن مؤهلين مما يجعله غير مؤهل هعربي

، يمكنكم التقديم كفريق البحثية المنحطلب للحصول على منحة برنامج لتقديم  . طالما ان الباحث الرئيسى مؤهلنعم

   عمل لمشروع بحثي مشترك.

 

 

 إجراءات تقديم الطلبات
 

 كيف يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة من المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟ 
عبر شبكة اإلنترنت. وسيتوفر هذا الطلب عبر الموقع اإللكتروني التابع للمجلس  اتطلباليجب على المتقدمين تقديم 

 . 5104 آب/أغسطس 4اعتباراً من )http://www.theacss.org( العربي للعلوم االجتماعية
 

  ليس بإمكاني تقديم طلب عبر شبكة اإلنترنت بسبب صعوبات تقنية. فهل يعني هذا بأنني لن أستطيع تقديم طلب

 ؟للمجلس العربي للعلوم االجتماعية  المنح البحثيةللحصول على منحة من برنامج 
ظروف خاصة سيقبل المجلس العربي للعلوم االجتماعية بالطلبات المطبوعة على الورق. وإذا ال. في حالة وجود 

قبل فترة كافية من الموعد  )grants@theacss.org( رغبت بمناقشة هذا الخيار، فعليك االتصال بفريق المجلس

، وذلك من أجل الحصول على تعليمات إضافية 5104 الثاني تشرين/ نوفمبر 20النهائي لتقديم الطلبات الذي يحل في 

 .حول كيفية تقديم الطلبات غير اإللكترونية
 

  باحث من أرغب بتقديم طلب للحصول على منحة إلجراء بحث تعاوني يقوم به عدة باحثين. هل يتعين على كل

 الباحثين أن يقدم طلباً عبر اإلنترنت للحصول على منحة؟
أعضاء  من نتوقعال. فالمطلوب هو نموذج طلب واحد لكل مشروع )إضافة إلى المقترح السردي المرافق(. ونحن 

مع زمالئهم قبل تقديمه إلى المجلس.  بالكامل المقترح المشروع هومن ثم مناقش مراجعة نموذج الطلبالفرق البحثية 

ويجب على الفرق البحثية أن تحدد فردا معينا لمتابعة إجراءات تقديم الطلب، وهذا الفرد سيستلم جميع المراسالت 

 فمن ذلكومع  .اإللكترونية بشأن المنحة، بما في ذلك اإلشعار بوصول الطلب واإلشعار بشأن قرارات لجنة االختيار

 ما مقترح على يالتوصية اإلختيار لجنة قامت إذا. االقتراح إعداد في شاركوا قد الفريق أعضاء جميع ونيك أن المتوقع

 .للتمويل مؤهل غير اإلقتراح هذا يصبح أن المرجح من فإنه ذلك، بعد الفريق تكوين تطير و لتمويله
 

  للمجلس العربي للعلوم االجتماعية  البحثيةالمنح ما هو االموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على منح برنامج 

 ؟2015للعام 

/ نوفمبر 20يوم  بتوقيت القدس/بيروت( ) مساءً  50:11يجب تعبئة النموذج اإللكتروني للطلب وتقديمه قبل الساعة 

التأكد . وفي حالة مواجهة أي مشاكل تقنية في استخدام النظام اإللكتروني لتقديم الطلبات، يرجى 5104 الثاني تشرين

وذلك قبل حلول الموعد  grants@theacss.org من إرسال المواد المطلوبة عبر البريد اإللكتروني على العنوان

 .النهائي
 

 هل يجب علّي إكمال تعبئة نموذج الطلب اإللكتروني في جلسة واحدة؟ 
 آب/أغسطس 4 د من المرات خالل الفترة ما بين وطلب على موقع اإلنترنت لعدد غير محدال. يمكنك العودة إلى ال

وحتى حلول الموعد النهائي. يرجى التأكد من تخزين ما قمت به من عمل على نموذج الطلب في كل مرة   5104

http://www.theacss.org/pages/grants
http://grants@theacss.org/
http://grants@theacss.org/
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بذلك. وحالما يتم تقديم وسيتضمن نموذج الطلب تعليمات مفصلة حول كيفية القيام  –تنجز فيها قسماً من الطلب 

 .الطلب، فلن تتمكن من تعديل المعلومات التي أدخلتها
 

 هل يمكنني طلب الحصول على تعليقات ومالحظات حول المواد التي أقوم بإعدادها قبل تقديمها ضمن الطلب؟ 
ا إذا كان موضوع يزود المجلس العربي للعلوم االجتماعية مقدمي الطلبات بمالحظات عامة حول ميمكن أن نعم وال. 

 األهلية شروطويستوفي  مقترحات البحثية،الالبحث المقترح يقع ضمن إطار الموضوع الذي تططيه الدعوة لتقديم 

إال أن المجلس لن يزود مقدمي الطلبات بتعليقات ومالحظات حول محتوى أو  .المطلوبة الموادب تتعلق محددة أسئلةو

 .يةالسردي اتهمطلباتهم ومقترح جودة
 

 ؟مقترحي إختيار عدم سبب عن تعليقات ومالحظات أتلقى  سوف بالنجاح،هل طلبي يحظى لم إذا  

 .ناجحة الطير الطلبات حول والتعليقات المالحظات تقديم على قادرين غير نحن لألس ، كال، 

 
 
 
 
 
 :هي المقترح تقييم معايير فإن المقترحات، لتقديم الدعوة في جاء كماو

 

 ،(االبتكارو هميةاأل/  البحث أسئلة) المعرفةبناء  في المساهمة - 1
 األدبيات، ومراجعة والمفاهيمي النظري التماسك - 2
 المنهجية، - 3
 و( المحتمل األثر/  نشرال) المخرجات - 4
 (.الزمني الجدول/  نيالباحث مؤهالت/  الذاتية السير) إمكانية تنفيذ البحث - – 5

 

 

 عناصر نموذج الطلب
 

  التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات؟ما هي 
 :يجب على المتقدمين توفير ما يلي

  نموذج الطلب اإللكتروني: سيتضمن نموذج الطلب اإللكتروني أسئلة حول معلومات االتصال وتفاصيل عن السيرة

المقترح، بما ، إضافة إلى تفاصيل حول المشروع برنامجالين للحصول على دعم من منح الذاتية لجميع الباحثين الساع

 :في ذلك ما يلي
  (كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع إجرائه 521خلفية المشروع )العنوان، موجز البحث بما ال يزيد عن 

    تاريخ المشروع )عند االقتضاء( بما في ذلك المراحل السابقة من المشروع والتوقعات المستقبلية إضافة إلى الجهات

 ذه المرحلة من المشروعالمتعاونة التي قد ال تشارك في ه
  المخرجات المقترحة للمشروع والتي قد تتضمن إصدارات للنشر )عبر اإلنترنت أو مطبوعة(؛ ورسائل وأطروحات

مثالً، مواقع إلكترونية، تطوير مناهج، قوئم المصادر  ) الماجستير والدكتوراة، وموارد أكاديمية

 .ك المعارض واألفالم والوسائط األخرى، والعروض البصرية بما في ذل(والمراجع/ببلوغرافيا

  ،معلومات شخصية ومهنية حول كل باحث/باحثة )بما في ذلك االسم، والبلد الذي يحمل جنسيته، والبريد اإللكتروني

كلمة، والتحصيل العلمي، واللطات التي يجيدها الباحث،  011والمنصب/المؤسسة حالياً، وسيرة مختصرة ال تزيد عن 

سماء ومعلومات االتصال لمعّرفين أكاديميين اثنين يمكن لهما أ  (.في، والمواد المنشورة ذات الصلةوالتاريخ الوظي

 .تقديم شهادة حول أهمية المشروع المقترح وجدواه
 
 

 كما سيُطلب من مقدمي الطلبات تحميل الوثائق التالية ضمن نموذج الطلب اإللكتروني: 
يرجى االطالع على  –صفحة، أسطر مزدوجة )مزدوجة التباعد طوليا(  02مقترح سردي للمشروع )ال يزيد عن   



 

5 
 

للحصول على مزيد من  المقترحاتالموقع اإللكتروني التابع للمجلس العربي للعلوم االجتماعية والدعوة لتقديم 

 .التفاصيل

)ال يزيد عن  اإللكتروني( الموقع على لذلك المعد النموذج مخرجات )علىوال : البرنامج الزمني للمشروع0المرفق  -

( الرجاء اإلطالع على الموقع اإللكتروني التابع للمجلس صفحتين، يمكن استخدام أسطر متتابعة )مفردة التباعد

 العربي للعلوم االجتماعية والدعوة لتقديم مشاريع األبحاث للحصول على مزيد من التفاصيل

 سيرة ذاتية لجميع الباحثين الراغبين بالحصول على دعم من خالل برنامج المنح :2المرفق  - 

 (اإللكتروني الموقع على لذلك المعد النموذج على) المشروع ميزانية :3 المرفق - 

 )توقيعاتالتوقيع على هذا النموذج  البحثي يجب على جميع أفراد الفريق )للمشروع الجماعي فقط( :4المرفق  - 

على النحو المحدد في  فيه المشروع وأدوارهمبإلكترونية أو نسخة من التوقيع ممسوحة ضوئيا( للتعبير عن التزامهم 

 .0الملحق 

 

 

 

 

 
 به؟ زودتونا الذي النموذج خالل من ميزانيتي أقدم أن يجب هل 

 أي من متأكدا تكن لم إذا. الموقع على الموجودة المشروع ميزانية طلب نموذج باستخدام فقط تكون المشاريع ميزانيات تقديم
 تبلغ كم أووغير متأكد من تواريخها  ميدانية رحلة إجراء تتوقع كنت إذا المثال سبيل على بك، الخاصة النفقات تفاصيل من

 يتم لن. (2115 أكتوبر -سبتمبر أو 2115 سبتمبر المثال سبيل على) اإلمكان قدر دقيق تقدير تقديم يرجى السفر، تذاكر تكلفة

 .مكتملة الغير النماذج في النظر
 
 

 .االستمارة مأل حول األسئلة من المزيد لديك كان إذا مراسلتنا باستطاعتك ولكن إلنجازه، مفصلة تعليمات النموذج يتضمن
 

 البحث؟ فريق لحجم األقصى الحد هو هذا هل . فقط باحثين خمسة عن معلومات إدخالب لي يسمح  نموذج الطلب 
 الباحثين؟ من أكبر فريق تكوينفي رغبأ كنت لو ماذا
 مقنعة أسباب لديك كان إذا و ذلك، ومع. الباحثين خمسة من أكثر المجموعة تتضمن أن على نشجع ال نحن عام، توجيهي كمبدأ
 قبل من فيه النظر وسيتم بك الخاص االقتراح في خاصة مذكرة في ذلك توضيح يرجى باحثين، خمسة من أكثر الفريق ليضم
 .االختيار لجنة

 

 هل يجب علي تقديم رسائل تعريف من أكاديميين؟ 
هناك حاجة لتوفير  ال. ينبطي على المتقدمين توفير أسماء معرفيَن أكاديميين اثنين ومعلومات االتصال بهما، وليس

 .تقديم الطلب مرحلةرسائل تعري   في 
 

 يمكن لي أن أتأكد أن الطلب الذي قدمته مكتمل؟ فكي 
 .ترسل الطب بنجاح عبر اإلنترنت، سوف تتلقى رسالة تأكيد إلكترونية من المجلس العربي للعلوم االجتماعيةبعد أن 

 
 

 تفاصيل حول المنح
 

 

 متى سيتم اإلعالن عن تقديم المنح؟ 
 .5102 الثاني كانون/ يناير 29 بحلول سيستلم جميع مقدمي الطلبات رسالة إلكترونية إلبالغهم بنتيجة عملية االختيار

 

 المنحة؟ على الحصول في إختياري يتم أن بعد يحدث ماذا 
لتوضيح والتفصيل من لجنة لطلبات  يتلقون وقدتؤكد إختيارهم  بدئيةم خطابات قبولسوف يتلقى المتقدمين الناجحين 

 االختيار. 
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 :من المتوقع بعد ذلك أن

قبل ختيار وذلك لجنة اال قدمتها ستجيب ألية مالحظاتي بما والميزانية،الزمني الجدول مع ( يتم تقديم االقتراح النهائي المنقح 0

 .5102  شباط/  فبراير 24 موعد أقصاه

 ويتم التعري حيث سيجتمع أعضاء لجنة االختيار والممنوحين الجدد،  5102 اذار/ مارس  11-12( حضور ورشة عمل في 5

يتم و ميثاق األخالقيات البحثيةاألمور المالية ووالتقارير  تقديمفيما يتعلق بجتماعية لمجلس العربي للعلوم االلالمبادئ التوجيهية ب

 توقيع عقود المنح.

للعلوم  العربيللمجلس  لقاء أوسعجزء من ي وه بيروتفي  5102 اذار/ مارس 12و 11سوف تجري ورشة العمل بين 

. حيث سيكون هناك فرصة للقاء   5102 اذار/ مارس 02 و 00 بين سيعقد واللذي العربي للمجلس الثاني المؤتمر ، جتماعيةاال

مشطَل النماذج الفكرية " و "العام انتاج"برنامج  مثل  منسقين من برامج أخرى للمجلس العربي للعلوم االجتماعيةالالممنوحين و

 ."الجديدة

 

 

 ؟ 2102 اذار/ مارس 12-11 من بيروتفي  يجب علّى أن أحضر ورشة العمل التي سوف تقام  هل 

 . بدئيالمحضور ورشة العمل هذه في حالة أن يلقى اقتراحهم القبول بالمتقدمين عن التزامهم يعبرلمنحة، لتقديم طلب ب

 لجميع تشجيعنا من الرغم على العمل ورشة حضور فقط الرئيسيين الباحثين على يتعين ،للفرق البحثية وبالنسبة

 الميزانية عن منفصل بشكل العمل ورشة حضور نفقات جميع وستططى .بذلك القيام على اآلخرين الفريق أعضاء

 .جتماعيةاال للعلوم العربي المجلس قبل من الممنوحة

  إذا ما تم   للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةمتى يمكنني البدء بإجراء البحث المرتبط بمنح برنامج

 اختياري للحصول على تمويل؟
)ولن يدعم المجلس  5102 اذار/ مارس 02يمكن للبحث الممول من المجلس العربي للعلوم االجتماعية أن يبدأ في 

 .(5102 اذار/ مارسالتي تُجرى قبل  األنشطة

 

  إذا   للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةبمنح برنامج  ةالمرتبط األنشطةمتى يجب أن أنتهي من إجراء

 اختياري للحصول على تمويل؟ما تم 

 5102 حزيران/ يونيو 02يوم   االجتماعية للعلوم العربي للمجلس البحثية المنحتنتهي مدة البحث المرتبط ببرنامج 

 .(5102 حزيران/ يونيو 02التي تُجرى بعد  نشطة)ولن يدعم المجلس األ
 
 

  ؟ للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةما هي قيمة المنح المقدمة في إطار برنامج 
دوالر  210111تعتمد قيمة المنحة على المشروع المقترح. ويمكن أن تحصل الفرق البحثية على دعم يصل إلى 

 .كحد أقصى دوالر أمريكي 510111، في حين يحصل الباحثون األفراد على ما يصل إلى كحد أقصى أمريكي

 
 االختيار لجنة أن كما. المشروع من المتوقعة والنتائج لها المخطط األنشطة مع تتناسب التي الميزانية طلبات على فقط االختيار لجنة توافق

القيمة  توافقت أن الضروري من ليس و ،المقترحة لكل مشروع ميزانيةال بمراجعةن سيقومو جتماعيةاال للعلوم العربي المجلس عمل وفريق

 .المطلوبة الميزانية معالكلية للمنحة أو تفاصيلها 
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  ؟ وفي مقابل ذلك، ما  للمجلس العربي للعلوم االجتماعية المنح البحثيةما هي الجوانب التي تغطيها منحة برنامج

 هي الجوانب التي ال تغطيها المنحة؟
 :استخدام تمويل منحة المجلس العربي للعوم االجتماعية لتططيتها هي التي يمكن بنود اإلنفاق

 
 نقلتوال السفرتكالي  و ،(المنزل موقع عن بعيدا السكن ذلك في بما) الميداني العمل نفقات: الميزانيات تشمل أن يمكن -

 المدى محددة على فنية مشورة تقديمل المستعان بهم االستشاريين لخبراءا أتعابو المعيشة، ونفقات البحثب المتعلقة

 البحثية، المعدات شراء وكذلك ،(الجماعي البحث حالة في خاصة) العمل ورش/  االجتماعات وتكالي  ، القصير

 النفقات جميع عن اإليصاالت تقديم يجب أنه مالحظة يرجى. األخرى واللوازم والقرطاسية والكتب، والبرمجيات،

 .بك الخاصة المالية التقارير من كجزء تكبدتها التي

 
 

 :العربي للعلوم االجتماعية، فهيبتططيتها من تمويل منحة المجلس  التي ال يُسمح أما بنود اإلنفاق

 
 . العمل وورش للمؤتمرات تسجيلوال السفر نفقات و ، البحوث كزامرللجامعات أو النفقات اإلدارية -

 

. اتبوالر استبدال أو رواتبلل المنحة من جزء تخصيص على الموافقة االختيار للجنة يجوز استثنائية، ظروف ظل في -

 .الميزانية الكلية المطلوبة ثلث يتجاوز أن يمكن ال المخصص لذلك المبلغ فإن ذلك، ومع
 
 

  ،لقد قدمت طلبات للحصول على منح من جهات مختلفة. فإذا حصلت على منحة المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 فهل يمكنني أن أقبل دعم تمويلي من مصادر أخرى؟
االجتماعية ومن منظمة أخرى لتططية النفقات  نعم، ولكن ال يجوز للباحثين قبول تمويل من المجلس العربي للعلوم

ذاتها في الوقت نفسه. وسيطلب المجلس العربي للعلوم االجتماعية ميزانية واضحة بحيث تكون مقبولة للمجلس 

 .وللمنظمات التمويلية األخرى
 

  الجامعات التي هل يتم صرف منح المجلس العربي للعلوم االجتماعية للباحثين بصفة مباشرة أم يتم توجيهها عبر

 يعملون بها؟
سيلتزم المجلس العربي للعلوم االجتماعية برغبة الباحثين بهذا الشأن. ولكن ال يجوز ألموال المشروع أن تططي 

 .نفقات إدارية عامة للجامعة أو تمويل موظفين ليسوا جزءا من فريق المشروع
 

 فريق البحثي تمويالً مباشراً، أم سيتم توجيه التمويل إذا كان الطلب يخص بحثاً تعاونياً، فهل سيستلم كل عضو في ال

 بأكمله عبر الباحث الرئيسي للمشروع؟
سيتم توجيه التمويل بأكمله عبر الباحث الرئيسي للمشروع، وهو/هي سيكون مسؤوالً عن رفع التقارير واإلبالغ بشأن 

 .المنحة وأن يقدم اإليصاالت الالزمة
 

  للمجلس العربي  المنح البحثيةما الذي سيكون مطلوباً من الحاصلين على المنح حالما يستلموا التمويل من برنامج

 ؟ للعلوم االجتماعية
 

  على أن يستجب  2015 شباط/ فبراير  24منقح، والجدول الزمني وطلب الموازنة، في تاريخ أقصاه  مقترحتقديم

 .طرحتها لجنة االختيار في قرار قبولها األوليلطلبات التوضيح أو التفصيل التي 

  (.أعاله)التفاصيل   بيروت في 2015 مايو 12إلى  11 منحضور ورشة العمل األولى 

  اشهر )يعتمد عدد التقارير على مدة المشروع(. ينبطي أن تتضمن التقارير  4تقديم تقارير سردية ومالية دورية كل

 .نفقات المشروعالمالية االيصاالت األصلية لكافة 

 تقديم تقرير سردي ومالي نهائي. 

 مثل وص  المشروع  إعداد محتوى عن البحث للموقع االلكتروني الخاص بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية(

 .ولمحات عن الباحثين(

 (0المحددة في االقتراح المقدم وفقا للجدول الزمني للمشروع )الملحق  انتاج المخرجات 
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 11 -فيورشة عمل  :للعلوم االجتماعية العربيمن ورش العمل المنظمة من قبل المجلس  األقل على ناتحضور إثن 

  . مسبق بشكل عنها اإلعالن يتم أن على 5102أو 5102 خالل ثانية عمل ورشة إلى إضافةً  5102 /آذارمارس  12

، إذ أنها سوف يتم تططيتها لقاءاتالال ينبطي أن تتضمن الميزانية الموجودة في المقترحات تكالي  حضور هذه (

 )للعلوم االجتماعية العربيمباشرةً من المجلس 

 

 ما هي الفعاليات التي ينظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية، والتي يُفترض بنا أن نحضرها؟ 
 إضافةً ،  ،2015 /أيارمايو 12-11 بتاريخ بيروتيتعين على الحاصلين على المنح حضور ورشة عمل ستجري في 

ينظم  قد ذلك إلى باإلضافة .مسبق بشكل عنها اإلعالن يتم أن على 5102أو 5102 خالل ثانية عمل ورشة إلى

 أو لمناقشة منصةب الباحثين تزويد إلى تهدف العمل وورش مؤتمرات في ندواتالمجلس العربي للعلوم اإلجتماعية  

 .ةإجباري تليس اهولكن لقاءاتال هذه في المشاركة بشدة شجعنو. مشروعهم نتائج نشر
 

  هل سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بإطالع جهات أخرى على المعلومات المقدمة في إطار مقترحات

 المشاريع؟
إطالع مؤسسات أخرى )بما في ذلك في من خالل تقديمك للطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعية الحق 

 وجود حالة في. معلومات بشأن عنوان البحث، وأهدافه، وموقعه، ومعلومات االتصال بالباحثينوكاالت مانحة( على 

 .بناء على طلب المتقدمين  ذلكل محدودة استثناءات إجراء يمكن ،قاهرة ظروف


