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 شروط األهل�ة

 هل أنا مؤّهل لتقد�م طلب إذا �نت أسكن في بلد عر�ي ولكّنني لست "عر�ً�ا" أو ال أحمل جنس�ة بلد عر�ي؟

نعم، �قبل المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة مقترحات من مهنیین وعلماء �عملون في مجال العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة و�أتون من بلد 

أو  اأنفسهم عر�ً  ُ�عّدون أو �قطنون ف�ه، حتى لو لم �ُكن لدیهم جنس�ة أو ال  1عر�ي (من ضمن الدول األعضاء في جامعة الدول العر��ة)

مقّدمو الطل�ات مؤهلین إذا �انوا من السّكان المحلیین والمق�مین (ل�س �الضرورة من المواطنین) في أحد بلدان  ُ�عدّ اآلخرون �ذلك.  �عتبرهم

 ).التحّدث والقراءة. إتقان اللغة العر��ة شرط أساسي (القدرة على المنطقة العر��ة

 

 ولكن أع�ش في خارج المنطقة العر��ة؟ طلب إذا �نت مواطًنا في دولة عر��ةأنا مؤّهل لتقد�م هل 

 أعوام) في الدول العر��ة. 5أكثر من منذ كّال، �قتصر هذا النشاط للمجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة على المق�مین ألمد طو�ل (

 

 العر��ة؟هل أنا مؤّهل لتقد�م طلب إذا لم أُكن من بلد عر�ي (من المذ�ورة أعاله) ولكّنني مختّص �عمل في المنطقة 

أعوام مؤهلین لتقد�م طلب (فقط إذا �انوا یتقنون  5السّكان المحّلیون/غیر المواطنین الذین �ق�مون في المنطقة العر��ة منذ أكثر من  ُ�عدّ 

 ).تفوًُّها وقراءةً اللغة العر��ة 

 

أُعد أحمل جنس�ة عر��ة وأع�ش خارج هل أنا مؤّهل لتقد�م طلب إذا �نت من بلد عر�ي أو أهلي/أجدادي من بلد عر�ي، ولكنني لم 

 المنطقة العر��ة؟

 كّال، هذا النشاط تحدیًدا غیر ُمتاح لمقّدمي الطل�ات بهذه المواصفات.

 

                                                           
دیة، الجزائر، البحرین، جزر القمر، دجیبوتي، مصر، العراق، األردن، الكویت، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، ُعمان، فلسطین، قطر، السعو1

 الصومال، السودان، سوریا، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة، الیمن.
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 ال أحمل شهادة د�توراه. هل أنا مؤّهل لتقد�م طلب للمشار�ة في أكاد�م�ة المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة؟

�حّد أقصى. هذه سنوات  3دراسات الد�توراه  ومضت على إكمالهمفي مرحلة ما �عد الماجستیر  طّالبنعم، تستقبل األكاد�م�ة طل�ات من 

المنافسة مفتوحة أمام مقّدمي الطل�ات الذین �حملون على األقّل شهادة ماجستیر في العلوم االجتماع�ة أو اإلنسان�ة. تشمل التخّصصات 

وتار�خ الفّن. التار�خ والعلوم الس�اس�ة وعلم النفس وعلم االجتماع والفلسفة والدراسات األدب�ة األساس�ة األنثرو�ولوج�ا والد�مغراف�ا واالقتصاد و 

الهندسة والجغراف�ا والتعل�م والحقوق والصحة العامة والدراسات الجندر�ة  بهاالمرت�طة الم�ادین متعّددة التخصصات و تشمل المجاالت 

 والدراسات الحضر�ة. ودراسات التنم�ةوالدراسات الثقاف�ة والدراسات اإلعالم�ة 

 

 هل أحتاج إلى مشروع �حثي ألستط�ع تقد�م طلب؟

�موضوع  ذات صلةنعم، �شّكل المشروع ال�حثي جزًءا من شروط أكاد�م�ة المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة، و�جب أن �كون المشروع 

 مجموعة العمل التي اخترتها.

 

 ا من منحة من المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة؟سا�ًقا أو أستفید حال�� ذا استفدت هل �مكنني تقد�م طلب إ

 نعم.

 

 عمل�ة تقد�م الطل�ات

 ��ف أتقّدم �طلب للمشار�ة في أكاد�م�ة المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة؟ 

. �عد ذلك، �مأل مقّدم الطلب اإللكتروني استمارةوالسیرة الذات�ة وملء  التعر�فتشمل عمل�ة تقد�م الطلب خطوة أّول�ة تضّم إرفاق رسالة 

 صفحات، واستمارة تقی�م المهارات، وعّینة مكتو�ة (من المفّضل أن تكون عمًال منشوًرا). قد 10الطلب طلً�ا �امًال �شمل مقترًحا �حثً�ا من 

 تأتي المقابلة �عد هذه الخطوة.

 

http://applications.theacss.org/member/member/login
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 ال أستط�ع تقد�م طلب إلكتروني �سبب صعو�ات تقن�ة. هل �عني ذلك أّنني ال أستط�ع تقد�م طلب للمشار�ة في األكاد�م�ة؟

 اآلتيكّال، إذا واجهت صعو�ات تقن�ة، عل�ك مراسلة موظفي المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة على العنوان 

academy@theacss.org ) للحصول على التعل�مات المحّددة حول ��ف�ة 2020فبرایر/ش�اط  2قبل المهلة النهائ�ة لتقد�م الطل�ات (

 النهائ�ة لتقد�م الطل�ات.ال �مكن معالجة األسئلة المتعّلقة �المشاكل التقن�ة �عد مرور المهلة مواجهة أّي مشاكل قد تطرأ. 

 

 ملء �امل الطلب اإللكتروني مّرة واحدة؟  �جبهل 

حرص على حفظ املء الطلب حتى المهلة النهائ�ة. ، انطالًقا من لحظة بدء �ّل ما لزم األمركّال، �مكنك العودة إلى الطلب اإللكتروني 

مفّصلة عن ��ف�ة إتمام ذلك. لدى تقد�م الطلب، لن تتمّكن من عملك �عد االنتهاء من �ّل قسم من الطلب. سیتضّمن الطلب تعل�مات 

 تعدیل المعلومات.

 

 ؟عّدة هل �مكنني تقد�م طلب إلى مجموعات عمل

تحدید خ�ارك األّول والثاني من بین مجموعات العمل الثالث (الدراسات النقد�ة لألمن، اإلثنوغراف�ا، والممارسات النقد�ة) نعم، لكن عل�ك 

�عد المرحلة الثان�ة من عمل�ة االخت�ار، ینتقي أعضاء مجموعات  ى اهتماماتك ال�حث�ة وما تر�د إنجازه �عد حضور األكاد�م�ة.استناًدا إل

 الخ�ارات المفّضلة والمؤهالت والخلف�ة ال�حث�ة. العمل الثالث المشار�ین استناًدا إلى 

 موضوعاتها، على المشار�ین االمتثال لشروط المجموعة التي یوضعون فیها.ت�ماتها/ها الخاّص و �ما أّن �ّل مجموعة عمل لدیها برنامج

 ستضّم �عض الجلسات جم�ع المشار�ین، وسُ�كشف عنها في وقت الحق.

  

 تعلیق على طلبي قبل تقد�مه؟هل �مكنني الحصول على 

موضوع الدعوة إلى تقد�م ت�مة/المطروح یندرج تحت ا حول ما إذا �ان موضوعهم ال�حثي كّال. س�عطي المجلس مقّدمي الطل�ات تعل�ًقا عام� 

تعلیق مخّصص لكّل مقّدم طلب حول  ُیرَسلالطل�ات و�لّبي معاییر األهل�ة والمسائل المحّددة المتعّلقة �المستندات المطلو�ة للطلب. لكن لن 

 محتوى ونوع�ة طل�ه ومقترحه ال�حثي.

 

mailto:academy@theacss.org
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 ك�ف أعرف أّنني أتممت الطلب �الكامل؟

لم تقّدمه. إذا  وأرسالة إلكترون�ة من نظام تقد�م الطل�ات تؤّ�د تقد�مك للطلب �امًال. إذا لم تتلقَّ رسالة، �كون طل�ك غیر مكتمل ستتلّقى 

 gacademy@theacss.or: اآلتيأكملت الطلب ولكّنك لم تتلقَّ رسالة، الرجاء مراسلتنا على العنوان 

 

 المهلة النهائ�ة لتقد�م الطل�ات

 ما المهلة النهائ�ة لتقد�م الطل�ات؟

 . 2020فبرایر/ش�اط  2المهلة النهائ�ة لتقد�م الطل�ات هي منتصف اللیل بتوقیت بیروت/القدس في 

 

 هل �مكنني تقد�م طلب إذا فّوّتت المهلة النهائ�ة لتقد�م الطل�ات؟

 الطل�ات التي ُتقّدم قبل المهلة النهائ�ة.كّال. لن تراجع لجنة االخت�ار سوى 

 

 الترتی�ات اللوجست�ة

 ماذا �غّطي المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة؟

�غّطي المجلس . ال /النقل من و�لى المطار/كلفة التأشیرة/تأمین السفرمزدوجة إقامة تذ�رة السفر/�غّطي المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة 

 والعرض�ة، و�تحّمل المشارك شخصً�ا مسؤولیتها.النفقات الشخص�ة 

 

 َكم من الوقت ُ�فترض بي ال�قاء في األكاد�م�ة؟ 

 حضور �امل الفترة.. على المشار�ین 2020ولیو/تموز ی 16یولیو/تموز وتنتهي في  1تبدأ األكاد�م�ة في 

 

 البرنامج

 ماذا یتخّلل برنامج األكاد�م�ة؟

 سترات�ج�ات تدر�س�ة متكاملة: اسیتّم اعتماد ثالث 
 

mailto:academy@theacss.org
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ضیوف محاضرون وأعضاء أساسیون في الهیئة التدر�س�ة لتعر�ف المشار�ین على  یلقیها: تشمل محاضرات مواض�ع�ةجلسات  أ.
متهم . �ذلك، س�قّدم أعضاء الهیئة التدر�س�ة مساهالموضوعاتالمذ�ورة أعاله وعلى أسالیب إجراء األ�حاث النقد�ة ضمن هذه  الموضوعات

 وعملهم المستمّر في هذا اإلطار. الموضوعاتفي هذه 
ترمي هذه الجلسات إلى منح المشار�ین منّصة لعرض أ�حاثهم ضمن مجموعات أصغر، وتعطیهم فرصة الحصول جلسات توجیه�ة: . ب

 على ردود شفه�ة ومكتو�ة من زمالئهم ومن أعضاء الهیئة التدر�س�ة.
 ال�حث�ة التي اختاروها، استناًدا إلى الجلسات المواض�ع�ة والتوجیه�ة. الموضوعاتس�عمل المشار�ون على بلورة ج. جلسات �تا�ة: 

 
 أ�ًضا: اآلت�ة�شمل البرنامج النشاطات 

 
تشمل أ�حاًثا محّددة ومهارات في الكتا�ة ُتعطى ضمن مجموعات صغیرة وتوّزع المشار�ین وفق مستو�ات مهاراتهم تدر��ات:  •

 الحًقا).  الموضوعات(سُتؤّ�د 
تضّم الرحالت ز�ارات إلى المواقع وجوالت سیًرا على األقدام و/أو فعال�ات عامة، تكون �مثا�ة دراسة حاالت  رحالت میدان�ة: •

 ي سُتدرس في األكاد�م�ة، وسُتقام �التعاون مع �احثین ومهنیین وناشطین لبنانیین.للمسائل الت
س�جتمع المشار�ون وأعضاء الهیئة التدر�س�ة لمناقشة مسائل متعّلقة �النشر والعمل المیداني والتعل�م : تمهینجلسات   •

 مهن�ة أخرى. وهواجس
األكاد�م�ة، س�قّدم المشار�ون مشار�عهم ال�حث�ة أمام الحضور من من األخیر�ن یومین الفي /مؤتمر مصّغر: جلسات •

 المشار�ین وأعضاء الهیئة التدر�س�ة.
 
 

 ما اللغة التي سُتعتمد في األكاد�م�ة؟

ض ستكون اللغة األساس�ة العر��ة، وسُتعطى �عض الجلسات �اللغة اإلنكلیز�ة أو الفرنس�ة. لن تكون الترجمة الفور�ة متوّفرة إّال ل�ع

 الجلسات العامة. 
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