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 األھلیة

 

 لم أحصل على شھادة الدكتوراه بعد. ھل یمكنني مع ذلك التقدم بطلب للحصول على زمالة؟

 . عند تقدیم الطلبأن یكونوا حائزین شھادة الدكتوراه  المرشحینعلى ال، ك

 

 لتقدیم طلب؟ مؤھًال سنوات. ھل ال أزال  3حصلت على شھادة الدكتوراه منذ أكثر من 

، الذین یحرصون على بدء مسیرتھم حدیثًافھذه الزمالة تستھدف حائزي شھادات الدكتوراه من حیث المبدأ، ال. 

المھنیة في المجال األكادیمي. لكن، في حاالت الضرورة القصوى، تتّم معالجة طلبات المرشحین الذین مضى 

سنوات عند تاریخ تقدیم الطلب. ویتّم تقییم ھذه الطلبات على أساس على نیلھم شھادة الدكتوراه أكثر من ثالث 

ة المجلس العربي للعلوم االجتماعی بوحدة المنح والزماالت فيباالتصال  المرشحین. ونوصي ةكل حالة على حد

) قبل تقدیم الطلب وتقدیم بیان مفّصل یشرح grants@theacss.org(على عنوان البرید االلكتروني التالي: 

الخاص ولماذا یُعَدّ ضرورة قصوى. وتشتمل حاالت الضرورة القصوى، على  بوضعھمالظروف المحیطة 

 :یأتيسبیل التعداد ال الحصر، على ما 

 المرض لفترات طویلة -

 إجازة األمومة/األبوة -

 اإلنسانیة اتالحرب و/أو األزم -

 ظروف خاصة أخرى -

 سنوات على نیل 7ر من أكثالت، إالّ أنھ ال یجب أن یكون قد مضى أنّھ قد یتّم النظر في مثل ھذه الحاومع 

 .  شھادة الدكتوراه عند تاریخ تقدیم الطلبالمرشحین 

 

 ھل یمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعیة فقط المرشحین المقیمین في المنطقة؟

ّجع كذلك أنّھ یش إّال یستھدف بشكل عام العلماء المقیمین في المنطقة.  الناشئینبرنامج الزمالء ذلك أّن نعم وال. 

في الخارج على العودة إلى المنطقة. من ھنا، إذا كنَت  االعلماء العرب المقیمین في الخارج/الذین تابعوا تدریبً 

ة إلى . باإلضافالزمالةفترة خارج المنطقة في وقت تقدیم الطلب، یُنتَظر منك العودة إلى المنطقة خالل  مقیًما

mailto:grants@theacss.org
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لیة إلى المقیمین في المنطقة، ستُعطى األفض العلماءداخل المنطقة، بالتالي، بالنسبة إلى  التنقلذلك، نحن نشّجع 

لذلك، على الحاصلین على الزمالة االنتقال إلى مؤسسة الذین ینوون االنتقال إلى مكان آخر خالل فترة الزمالة. 

 ن فیھا خالل فترة تقدیم الطلب. غیر تلك التي یتمركزو

 

ھل لدى المجلس العربي للعلوم االجتماعیة أي قیود أو أفضلیة جغرافیة بشأن المكان الذي یجب على المرشح 

 فیھ داخل المنطقة العربیة؟ مقیًماأن یكون 

عن  ضًال فالمقیمین في أي مكان في المنطقة  المرّشحینال. في الواقع، یمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعیة 

  1.أولئك الذین یعتزمون التنقّل بین بلد أو بلدْین داخل المنطقة

 

فھل ستنظرون في مقترحات الباحثین في مجال  –تلحظ الدعوة إلى تقدیم الطلبات العلوم االجتماعیة بالتحدید 

 العلوم اإلنسانیة؟

على أّي  یشتملواسع النطاق للعلوم االجتماعیة،  تعریفًانعم، فالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة یستخدم 

تخّصص في العلوم االجتماعیة واإلنسانیات والمیادین المرتبطة والمتعددة التخصصات. تشمل التخصصات 

ع لسیاسیة وعلم النفس وعلم االجتمااألساسیة األنثروبولوجیا والدیموغرافیا واالقتصاد والتاریخ والعلوم ا

والفلسفة والدراسات األدبیة وتاریخ الفن. وتشمل المیادین المرتبطة والمتعددة التخصصات العمارة والجغرافیا 

والتعلیم والقانون والصحة العامة والدراسات الجندریة والدراسات الثقافیة والدراسات اإلعالمیة ودراسات 

من و ص الطلبات المقدمة من اإلنسانیاتیة. في ھذه الدورة، یشجع المجلس باألخالتنمیة والدراسات الحضر

 الفلسفة والفنون.والتاریخ، وات الثقافیة، سالدراوضمنھا األدب، 

 

                                                           
وریتانیا، منعني بـ "المنطقة" البلدان اآلتیة: الجزائر، والبحرین، وجزر القمر، ودجیبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، والكویت، ولبنان، ولیبیا، و 1 

متحدة، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطین، وقطر، والمملكة العربیة السعودیة، والصومال، والسودان، وسوریا، وتونس، واإلمارات العربیة ال
 والیمن.
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 المتوقّعة؟الزمالة ما ھي فترة 

طلب . ولدى قبول شھًرا 12 على مدار المجلس العربي للعلوم االجتماعیةتي یقدمھا زمالة الالفترة  تستمر

(وھو أقرب تاریخ  2020أیلول/سبتمبر  1 الترشیح، یُتوقّع من الحاصلین على الزماالت بدء العمل بحلول

  خ الحق حسب الحالة.ییمكن دراسة طلبات بدء الزمالة بتار  ممكن).

 

 عربيھل أنا مؤّھل للتقدم بطلب الحصول على زمالة من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إذا كنُت من بلد 

 "؟عربیًاولكن لسُت "

لون الالجئین الذین ال یحم ةتحمل جنسیة بلد عربي (أو حصلت على إقامة في بلد عربي في حال أن شرط نعم،

  .)جنسیّة

 

من بلد عربي  من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إذا كنتُ  زمالةھل أنا مؤّھل لتقدیم طلب للحصول على 

 ؟عربيال أحمل جنسیة بلد  لكنني

ھذا، یترتّب على المرشحین إرفاق دلیل على الجنسیة العربیة (أو  تأنّھ بالنسبة إلى برنامج الزماال ال. ذلك

 اإلقامة في بلد عربي في حالة الالجئین العرب الذین ال یحملون جنسیّة) باستمارة الطلب. 

 

 اا عربیً االجتماعیة إذا كنُت مواطنً  من المجلس العربي للعلوم زمالةھل أنا مؤّھل لتقدیم طلب للحصول على 

 لكنني مقیم في الخارج، أي خارج المنطقة العربیة؟

تي یقدمھا ال زمالةال. لكن یُنتَظر منك تمضیة كامل فترة إذا كنت تحمل جنسیة عربیة طلب یمكنك تقدیم ،نعم

 شغلونینتباه إلى أن مقدمي الطلبات الذین داخل المنطقة العربیة. ونلفت اال المجلس العربي للعلوم االجتماعیة

لتقدیم  لینمؤھ المنطقة العربیة لیسوا خارجأو الذین لدیھم إمكانیة اإلستحصال على موارد بحثیة منصبًا ثابتًا 

 .زمالةطلب للحصول على 
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من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إذا كنُت من أصل عربي،  زمالةھل أنا مؤّھل لتقدیم طلب للحصول على 

 لم أعد أحمل جنسیة عربیة وأقیم خارج المنطقة العربیة؟ يأو إن كان والداي/أسالفي من بلد عربي لكنن

ھذا، یجب أن یكون صاحب الزمالة من دولة عربیة أو لدیھ دلیل على أنھ  تال. فبالنسبة إلى برنامج الزماال

 . )الذین ال یحملون جنسیّة في حالة الالجئین(عربي ي بلد مقیم ف

 

من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إذا لم أكن من رعایا  زمالةھل أنا مؤّھل للتقدم بطلب الحصول على 

 دولة عربیة ولكنني متخصص مھتّم بالمنطقة العربیة وأعمل علیھا؟

أمام ھذه  غیر مفتوح لمجلس العربي للعلوم االجتماعیةالخاص با برنامج الزمالء الناشئینال. لسوء الحظ، فإّن 

 الفئة من الباحثین. 

 

 االرتباط بمؤسسة واإلرشاد
 

المجلس العربي للعلوم التي یقدمھا  الزمالةخالل فترة  لة بمؤسسة معیّنة داخل المنطقةھل علّي أن أقیم ص

 االجتماعیة؟

یك كما عل تغطي فترة الزمالة. للعمل مع مؤسسة في المنطقةموافقة رسمیة علیك الحصول على  یجبنعم. 

ترة خالل ف تكالمقترحة تؤكد قدرة ھذه المؤسسة على استضاف المضیفةمؤسسة الرفاق الطلب برسالة من إ

 الزمالة.

 

 ھل یجب أن تقع المؤسسة في المنطقة؟

 نعم.

 

 ھل یجب أن تكون المؤسسة عربیة؟

المؤسسة (المؤسسات) ذات الصلة واقعة في المنطقة العربیة، إالّ أنّھا قد تكون نعم وال. مع أنّھ یجب أن تكون 

لجنة و الجتماعیةعبارة عن مؤسسات أجنبیة أو دولیة متمركزة في المنطقة. وسیقوم المجلس العربي للعلوم ا
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لة بشأن أھمیة السعي إلى إقامة ص المرّشح، وذلك بحسب المنطق الذي یعتمده ةبتقییم كل حالة على حد ختیاراال

 .ولكن یُفضل أن تكون المؤسسة عربیةبمؤسسة دولیة أو أجنبیة محددة على حساب مؤسسة عربیة في كل حالة. 

 

 إقامةالمجتمع المدني وأرغب في  على قضایاھل على المؤسسة أن تكون أكادیمیة بحتة؟ ماذا لو كنُت أعمل 

 زمالة؟الخالل فترة  صلة بمؤسسة تابعة للمجتمع المدني

، ستُعطى األولویة إلى للمرّشحتتمثّل في االرتقاء بالمسار المھني األكادیمي  الزمالةنعم وال. بما أّن غایة 

ة غیر بوضوح أھمیة إقامة صل المرّشحالمؤسسات األكادیمیة. مع ذلك، في الحاالت االستثنائیة التي یشرح فیھا 

تربطھ ي أكادیماللجوء إلى مرشد  المرّشحأكادیمیة، قد یتّم قبول الطلب. لكن، في مثل ھذه الحاالت، ینبغي على 

 .زمالةلاالمرشح في غالبیة فترة  بمؤسسة أكادیمیة في البلد نفسھ الذي سیقیم فیھ أو نفسھا المؤسسةب صلة

 

صلة بمؤسسة أكادیمیة في المنطقة وأعمل فیھا. ھل یمكنني البقاء في مؤسستي خالل فترة  حالیًاتربطني 

 زمالة؟ال

مؤسسة  إن شرط االنتقال إلى حیث تعمل قبل حصولك على الزمالة. نفسھا یُحبَّذ البقاء في المؤسسة كال، إذ إنھ ال

 بلد آخر فيلذین ینوون االنتقال إلى كما أننا نشّجع المرشحین اھذا النوع من الزماالت، أخرى أساسي في 

وقد یتّم النظر في طلبات المرشحین الذین . على تقدیم طلب المنطقة غیر بلدھم األم أو مكان إقامتھم المعتاد

المنطقة، شرط أن یأخذوا إجازة طیلة فترة الزمالة وأن یقیموا صلة مع مؤسسة أخرى.  في یشغلون منصبًا ثابتًا

طقة في جامعة ما في المن ادائمً ا یشغل منصبً  مالة الذيلز متقدم ، قد یُنَظر في طلبجًداحاالت استثنائیة وفي 

وال یستطیع أخذ إجازة من عملھ (ألسباب تتعلق بدرجتھ و/أو ترقیتھ). ویُنَصح المرشحون الذین تساورھم أي 

المجلس العربي للعلوم االجتماعیة (على عنوان البرید  بوحدة المنح والزماالت فيشكوك بھذا الصدد باالتصال 

 ) قبل تقدیم طلبھم.grants@theacss.orgااللكتروني التالي: 

 

 ما ھو الدور المتوقّع من المرشد؟

ة والشبكة داخل المؤسس ینخرط في المجتمع األكادیمي الزمالةیتمثّل أھّم دور یُناط بالمرشد في جعل صاحب 

المھنیة والمشورة األكادیمیة  یُنتَظر من المرشد إسداءو. الزمالةالتي سیقیم صاحب الزمالة صلة معھا خالل فترة 

بشأن التقدم الُمحَرز من قِبل صاحب  دوریًاا تقریرً  یقدّم ویُفتَرض أن ،إلى صاحب الزمالة واإلشراف علیھ

mailto:grants@theacss.org


 

 االجتماعیة للعلوم العربي المجلس
 الزمالء الناشئین برنامج
 )2020-2019(سادسة ال الدورة

 أسئلة متكررة
 
 

8 
 

ل لغ من المال مقابسیحصل المرشد األكادیمي على مبوالزمالة إلى أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. 

 الزمالة. عملھ مع صاحب

 أین یجب أن یكون المرشد مقیماً؟ 

 في المؤسسة التي یرتبط بھا صاحب الزمالة.  مقیًمایُتوقَّع من المرشد أن یكون 

 

التي  ةالزمالربي للعلوم االجتماعیة بشكل مباشر مع المرشد قبل وخالل فترة ھل ستتواصل أمانة المجلس الع

 المجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟یقدمھا 

، سیعمد المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إلى بأسماء المرشحین والمرشحات نعم. عند وضع قائمة مختَصرة

قیع مذكرة تو سیتماالتصال بالمرشد ضمن الشروط واألحكام ذات الصلة بالتزامھ. وعندما تتّم عملیة االختیار، 

 .تفاھم مع المرشد

 

 الطلب قدیممسار ت
 

 من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟ زمالةى كیف أتقّدم بطلب للحصول عل

لومات إلنشاء المع وملءالتابعة للمجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة  منصة الطلباتعلى المرّشحین التسجیل على 

تمارة . وستكون االسبرنامج الزمالء الناشئیناإلستمارة اإللكترونیة الخاصة ب ملءحتھم الخاصة، ومن ثم صف

  .2020آذار/مارس  20 ابتداًء منمتوفرة 

 

إمكاني لیس ب تقنیة تعترضني. ھل یعني ذلك أن إلى وجود صعوبات انظرً  ستمارة إلكترونیةا ملءال یسعني 

 من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟ لب للحصول على زمالةطتقدیم 

رة، سیقبل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة الطلب الُمرَسل عبر البرید االلكتروني  ال. ففي ھذه الظروف الُمبرَّ

 بوحدة المنح والزماالت فيالبحث في ھذه الخیارات، فعلیك االتصال في أو البرید. وفي حال كنَت ترغب 

 24 قبل grants@theacss.orgم االجتماعیة (على عنوان البرید االلكتروني التالي: المجلس العربي للعلو

وھو موعد انتھاء مھلة تقدیم الطلبات، وذلك للحصول على تعلیمات إضافیة حول كیفیة تقدیم ، 2020أیار/مایو 

 الطلب عبر البرید اإللكتروني أو البرید. 

http://applications.theacss.org/member/member/login
mailto:grants@theacss.org
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 تى یتم اإلعالن عن النتائج؟م

 .2020 یولیو/تموز أسبوع من أولختیار في مقدمي الطلبات بقرارات لجنة اإل تم تبلیغسی

 

 ما ھي المستندات التي یُفتَرض بي أن أرفقھا بالطلب؟

 :اآلتیةعلى المرشحین تقدیم طلباتھم مرفقةً بالمستندات 

 منطقة العربیةدلیل عن الجنسیة العربیة أو اإلقامة في ال .1

 سیرة ذاتیة مفصلة .2

 خطاب الترشیح .3

المقترحات  كلنتباه إلى أنھ ستتم مراجعة ونلفت اال. صفحة) 15و 10بحث (بین  مشروع مقترح .4

   نتحال الملكیة األدبیة.اخالل نظام إلكتروني لرصد من 

 العربیة خطاب من مرشد أكادیمي یعمل في مؤّسسة في المنطقة .5

 للمرشد المقترحسیرة ذاتیة مفصلة  .6

 المقترحة المضیفة مؤسسةالرسالة من  .7

من أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة في حال دعت الحاجة إلى  المرشح أن یتوقّع اتصاًال  باستطاعة 

 من الطلبات غیر المرفقة بأيّ  تحویلولن یتّم المزید من التفاصیل أو المعلومات بشأن الوثائق اآلنف ذكرھا. 

 .إلى لجنة اإلختیار الوثائق المذكورة أعاله

 

 ؟برنامج الزمالء الناشئین من السابعةللدورة متى تنتھي مھلة تقدیم الطلبات 

أیار/مایو  24 یت بیروت) من یوممساًء (بتوق 11:00االستمارة االلكترونیة وتقدیمھا قبل الساعة  ملءعلیك 

 لكإحرص على إرسال وفي حال واجھَت أي مشكلة تقنیة في استخدام نظام االستمارة االلكترونیة، . 2020

انتھاء مھلة تقدیم  قبل grants@theacss.orgعبر البرید اإللكتروني على العنوان التالي: المستندات المطلوبة 

 الطلبات.

 

mailto:grants@theacss.org
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 االستمارة االلكترونیة مرة واحدة بالكامل؟ ملءھل یجب علّي 

 24و 2020آذار/مارس  20 حسب الضرورة بین عدة رونیة مراتال. یمكنك العودة إلى االستمارة االلكت

ستتضّمن االستمارة  –كل قسم من االستمارة  ملءتأّكد من حفظ عملك بعد االنتھاء من . 2020أیار/مایو 

كیفیة القیام بذلك. وعند تقدیم استمارة الطلب، لن یمكنك بعدھا تغییر  لكترونیة تعلیمات مفّصلة حولاإل

 المعلومات التي أوردتھا في االستمارة.

 

 ھل یجب علّي تزویدكم بمرجعیّات مكتوبة؟

لیس  على األقل وبتفاصیل االتصال بھا، ولكنتین أكادیمیتین سم مرجعیایترتّب على المرّشحین تزویدنا ب ال.

 ابات مكتوبة من المرجعیات في مرحلة تقدیم الطلب.علیھم تقدیم خط

 

 كیف أعرف أّن طلبي كامل؟

بعد قیامك بتقدیم الطلب بنجاح، ستتلقى رسالة تأكید آلیة عبر البرید االلكتروني من المجلس العربي للعلوم 

 االجتماعیة.

 

 ھل یمكنني طلب الحصول على التغذیة الراجعة بشأن طلبي قبل تقدیمھ؟

 لبالط إذا كان یلبّي ما عامة حول بملحوظاتسیزّود المجلس العربي للعلوم االجتماعیة المرشّحین نعم وال. 

األھلیة والمسائل المحددة ذات الصلة بمواد االستمارة المطلوبة. لكنّھ لن یتّم تزوید المرشحین  معاییر

 وا بھ.حول محتوى طلبھم وجودتھ والمقترح السردي الذي تقدّم ظاتلحوبالم

 

 ما الذي علّي توقعھ بُعید تقدیم طلبي؟

ستقوم أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بإجراء استعراض أولي للطلبات بغیة تحدید األھلیة وإلغاء 

، إلى لجنة االختیار. وخالل مرحلة االستعراض األولي المكتملة فقط إرسال الطلباتسیتم  مكتملة.الغیر طلبات ال

قد تُبادر أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة إلى االتصال بالمرشحین لالستفسار بشأن أي معلومات و/أو 

 وثائق ناقصة. 
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 كیف سیتّم تقییم طلبي؟

 وًال أالمجدولة، ستقوم أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  عملیة االستعراض واالختیار حسبما یُستشّف من

باستعراض الطلبات الواردة لجھة األھلیة، وسیُطلَب من المرشحین توفیر أي وثائق ناقصة في خالل مرحلة 

 االستعراض األولي. وفي ھذه المرحلة، تُرفَض طلبات المرشحین الُمستبعَدین. أّما الطلبات المؤھَّلة، فسیتمّ 

لماء من من كبار العخمسة إرسالھا إلى أعضاء لجنة االختیار لالستعراض والتقییم. وتتألف لجنة االختیار من 

قییم وسیُطلَب منھم إجراء ت .صلة بالعلوم االجتماعیةالذین لدیھم خلفیات متنوعة ذات أنحاء المنطقة العربیة و

ر ، وتصنیف الطلبات، واختیاةكل طلب على حد موضوعي للطلبات. بعدھا، ستجتمع لجنة االختیار لمناقشة

 أفضل المرشحین على أساس االستحقاق والطابع الواعد الذي یبّشر بالنجاح.

 

 ما ھي المعاییر التي سیتّم على أساسھا تقییم طلبي؟

 یمكن تلخیص معاییر التقییم التي ستُستخدَم لتقییم طلب المرشح في ما یلي:

 ):%30المعرفة (مساھمة مقترح البحث في  -

o :تستند التقییمات على ما یلي 

 ) 10أسئلة البحث%( 

 ) 5األھمیة%( 

 ) 10الجودة%( 

 ) 5األصالة%( 

 

 )%20الجدوى من خطة البحث المقترحة ( -

  10(ھل اإلطار الزمني واقعي؟%( 

 10والخطط الُمقترحة تُناسب غایات المشروع؟ ( ھل المنھجیات%( 

 

 )%15كفاءة المرشح ( -

o  یأتيتستند التقییمات على ما: 

 ) 5المؤھالت األكادیمیة%( 
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 ) 5المنشورات الموجودة%( 

 5( إمكانیات الزمیل%( 

 

 ):%25خطة المرشح لما بعد الدكتوراه ( -

o  یأتيتستند التقییمات على ما: 

 ) 10اختیار الُمرشد%( 

 ) 5الصلة بمؤسسة%( 

 10( التنقل%( 

 

 ):%10الُمخرجات المتوقّعة ( -

o  التقییمات على ما یلي:تستند 

  ُ5زَمع إصدارھا (المنشورات الم%( 

 5( لمھنیةالخطة ا%( 

 

 ھل سأحصل على تغذیة راجعة حول أسباب عدم اختیار مقترحي؟، في حال لم یقع االختیار عليّ 

علیھم بالتغذیة الراجعة. وحدھم المرشحون  ال. لسوء الحظ، ال یسعُنا تزوید المرشحین الذین لم یقع االختیار

الذین توضع قائمة مختصرة بأسمائھم، والذین یتلقّون رسالة بشأن "مراجعة الطلب وإعادة تقدیمھ"، یحصلون 

 على التغذیة الراجعة حول أسباب عدم اختیار طلبھم وتشجیعھم على إعادة تقدیم الطلب في الدورة الالحقة. 

 

 الزمالةتفاصیل 
 

 ؟الزمالةماذا یحصل بعد اختیاري للحصول على 

الً قت تؤّكد اختیارھم من قِبل لجنة االختیار، فضوقبول مسیتلقى المرشحون الذین یقع االختیار علیھم خطابات 

عن طلبات للحصول على استیضاحات وتفاصیل إضافیة حسب المقتضى. وستُبادر أمانة المجلس العربي للعلوم 
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تصال بالمرشد الُمقترح (المرشدین المقترحین)، وشرح الشروط واألحكام التي ترعى عملھم االجتماعیة إلى اال

مع المرشح المقبول، وستطلب منھم توقیع مذكرة تفاھم إلضفاء الطابع الرسمي على التزامھم مع المجلس. 

، بما في ذلك المھل لتقدیم التقاریر الزمالةعلى تفاصیل  ینطويالزمالة  حاز منإلى  عقد بعدھا، یتم إرسال

 والقیام بالنشاطات المذكورة ومشاركة المخرجات. 

 

 ؟الزمالةصلة باإلبالغ عند حصولي على ھل تترتّب علّي أّي موجبات ذات 

عة على فترة  نعم. یُنتَظر من المرشحین الُمختارین تقدیم ثالثة تقاریر سردیّة دوریّة حول عملھم وتقدّمھم، موزَّ

المرشدین الوفاء بموجبات اإلبالغ نفسھا كما ھي الحال بالنسبة إلى أصحاب  وعلىمن الزمالة.  شھًرا 12

ن ع فضًال الزمالة، بحیث سیُطلب منھم اإلبالغ عن التقدم الذي یحرزه أصحاب الزمالة الذین یعملون معھم، 

 ي تفاصیل بشأن أي ھواجس قد تطرأ في معرض عملھم.أنقل 

 

 ؟الزمالةعلى ینّظمھا المجلس العربي للعلوم االجتماعیة عند حصولي  فعالیاتحضور أي ھل ینبغي علّي 

ما  ،خالل فترة الزمالة المجلس تنظیم مناألقل  على نشاطین المشاركة فيلى صاحب الزمالة االلتزام بعنعم. 

 ةویغّطي المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على حد من حضور ھذه الفعالیات. ھأسباب قاھرة تمنع ثّمة تكنلم 

 .الزمالةمصاریف المشاركة في ھذه الفعالیات من خارج موازنة 

 

 ؟الزمالةھل یترتب علي واجبات أخرى لدى حصولي على 

باإلضافة إلى المشاركة في نشاطین من تنظیم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على األقل، سیطلب من كل 

تقدیم ورقة عمل تنشر كورقة في طور التحضیر ضمن سلسلة أوراق عمل المجلس العربي للعلوم زمیل 

. (یمكنكم االطالع على التعلیمات واإلرشادات لتقدیم األوراق على خالل الشھر التاسع من الزمالة االجتماعیة

 ر والتي یدعمھا المجلس العربي للعلومفي طور التحضینشر األعمال .)  إن ھذه السلسلة ھي منبر لالصفحةھذه 

 . وتبقى حقوق نشر الورقة ملًكا للمؤلّف، الذي یستطیع نشر ورقتھ في أي مكان وزمان.االجتماعیة

 

http://www.theacss.org/pages/call-for-working-papers
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 لتمویل؟في حال تّم اختیاري للحصول على ا الزمالةمتى ینبغي علّي إنھاء عملي بموجب 

 وعلى الزمیلمن التاریخ الذي یختاره المرشح كتاریخ لبدء الزمالة.  اعتباًرا شھًرا 12على  الزمالةتمتدّ فترة 

 شھًرا. 12النشاطات المعلن عنھا في الطلب خالل فترة  كلّ استكمال 

  

 المجلس العربي للعلوم االجتماعیة؟ التي یقّدمھازمالة الكم تبلغ قیمة 

یتراوح بین (یشمل مصاریف المعیشة إلى جانب مصاریف البحث) شھًرا  12 لمدّة دعًما كامًال ؤّمن الزمالة ت

بمستویات األسعار في بلد/بلدان اإلقامة الُمقترح(ة) حیث  اغ رھنً ویكون ھذا المبل. $36,000و  20,000$

عّما إذا كان المرشح سیتمتّع بمصادر دخل أخرى و/أو تمویل  فضًال فترة الزمالة،  لسیقیم صاحب الزمالة خال

) تكالیف 1أم ال خالل فترة الزمالة. وسیُطلب من المرشحین الذین یقع االختیار علیھم أن یزّودونا بمیزانیة تقدّر (

ال دخل و/أو تمویل أخرى أم  إلى ما إذا كانوا سیحظون بمصادر ) تشیر3تكالیف البحث، و(و) 2المعیشة، (

 في خالل فترة زمالتھم. 

، سیتّم صرف األموال على ثالث دفعات عند الحصول على التقاریر السردیة الدوریة الزمالةمع قانون  اتماشیً 

 المفصلّة. 

 

 ما الذي تغّطیھ الزمالة؟

خالل فترة ما بعد الدكتوراه. وقبل الحصول  المعیشة والبحث لصاحب الزمالة أن تغطي نفقات الزمالةیُراد من 

 ىعلى الزمالة، سیُطلب من المرشحین اإلشارة إلى ما إذا كانت ستتوفّر لدیھم أي مصادر تمویل و/أو دخل أخر

في خالل فترة  ىفي خالل فترة زمالتھم. وفي حال كان لدى المرشحین أي مصادر دخل و/أو تمویل أخر

قیمة المبلغ المعادلة لھذا الدخل أو التمویل من جتماعیة اقتطاع لعربي للعلوم االیقّرر المجلس ا الزمالة، فقد

 منحتھم. ومن حیث المبدأ، ال یحّق ألصحاب الزمالة تكدیس مصادر التمویل/الدخل. 

 

 ھل باستطاعتي متابعة عملي المؤسسي أو قبول استشارات خالل فترة الزمالة؟

جزئي أو كامل خالل فترة الزمالة. لكن یسمح للزمالء بقبول استشارات  كال، یحّظر على الزمالء العمل بدوام

دوالر أمیركي  3,000بدوام جزئي، على أال تتخطى أرباحھم من ھذه األعمال مبلغ التعلیم  قصیرة المدى أو

شھًرا). باإلضافة إلى ذلك،  12على مدى  كمبلغ إجمالي دوالر أمیركي 3,000خالل فترة الزمالة بأكملھا (أي 
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 یمكنھذا و. شھًرا 12التي تستمر حتى  واحد خالل فترة الزمالةمساق على الزمالء االمتناع عن تعلیم أكثر من 

 .الحالة حسباستثناءات لھذه الشروط  دراسة

  

المجلس العربي للعلوم  من أنا أتقّدم بطلبات للحصول على منح متعددة. وفي حال حصلُت على زمالة

 االجتماعیة، ھل بإمكاني كذلك قبول التمویل من مصادر أخرى؟

بإطالع  انعم وال. ففي حال حصل صاحب الزمالة على أي تمویل آخر من أي مصادر أخرى، سیكون ملزمً 

لى ع أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على الشروط واألحكام الدقیقة التي ترعى العرض والحصول

موافقة المجلس. وسیقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بالنظر في الطلب وسیسعى للتوصل إلى اتفاق مع 

لصاحب الزمالة قبول أي تمویل من أي  امبدئیً  وال یحقّ صاحب الزمالة، اتفاق یصّب في مصلحة ھذا األخیر. 

. ربي للعلوم االجتماعیة في خالل فترة الزمالةمنظمة لمشروع البحث نفسھ أو للبنود التي یغّطیھا المجلس الع

 زاًمالكان العرض الثاني یغّطي مشروع البحث نفسھ أو البنود المشمولة بتغطیة المجلس، فقد یكون وفي حال 

قد یُسمح مختلفة، ف االثانیة تغّطي بنودً  /المنحةالزمالة. أّما إذا كانت الزمالتینعلى صاحب الزمالة أن یختار بین 

الزمالة الحفاظ على المنحتْین. وسیتّصل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بوكالة التمویل األخرى  لصاحب

 للتأكد من أّن األحكام واضحة لجمیع األطراف. 

 

 ھل سیقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بتبادل المعلومات الُمقدَّمة في المقترح مع أجھزة أخرى؟

ادل بتقدیره الخاص، في تب عمًال بمجّرد تقدیم الطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعیة الحق، 

، ومعلومات كالمعلومات مع مؤسسات أخرى (بما فیھا الوكاالت المانحة) بشأن عنوان بحثك، وأھدافھ، وموقع

محدودة على أساس كل  اء استثناءاتاالتصال ذات الصلة بالباحثین. وفي حال وجود ظروف قاھرة، یمكن إجر

سیرتھ سم المرشح، وابأنّھ عندما یقع االختیار علیكم، سیتّم نشر  علًمافي ھذا الشأن. كما نحیطكم  ةحالة على حد

الذاتیة، وعنوان مشروع بحثھ، والملخص ذات الصلة على الموقع االلكتروني الخاص بالمجلس العربي للعلوم 

لعلوم إذ یتابع المجلس العربي لو تزام المجلس بتوّخي الشفافیة تجاه الجھات المعنیة.االجتماعیة كدلیل على ال

الة تتمّ دعوة أصحاب الزمسموقعھ االلكتروني وغیره من أشكال نشر المعلومات والتواصل، االجتماعیة تطویر 

 ة ببحثھم.إلى المساھمة من خالل كتاباتھم، ومقاالتھم، وملخصاتھم، وغیرھا من المواد ذات الصل
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المجلس العربي للعلوم االجتماعیة (على العنوان:  بوحدة المنح والزماالت فيوینبغي على المرشح االتصال 

grants@theacss.orgة حلددة في أي مرحلة من مر) في حال لم یكن یرغب في تبادل بعض المعلومات المح

 لوجود أسباب قاھرة تحول دون ذلك. الزمالة 

 

لى حد الجنسین ع مخاطبةتم استعمال صیغة المذكر في ھذا النص لتبسیط األسلوب، ولكن المقصود  :ملحوظة

 سواء.
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