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 األهلية
 

 لم أحصل على شهادة الدكتوراه بعد. هل يمكنني مع ذلك التقدم بطلب للحصول على زمالة؟

 . عند تقديم الطلبأن يكونوا حائزين على شهادة الدكتوراه  المرشحينال، فعلى 

 

 سنوات. هل ال أزال مؤهل لتقديم طلب؟ 3حصلت على شهادة الدكتوراه منذ أكثر من 

فهذه الزمالة تستهدف حائزي شهادات الدكتوراه حديثا ، الذين يحرصون على بدء من حيث المبدأ، ال. 

ين مسيرتهم المهنية في المجال األكاديمي. لكن، في حاالت الضرورة القصوى، تتّم معالجة طلبات المرشح

الذين مضى على نيلهم شهادة الدكتوراه  أكثر من ثالث سنوات عند تاريخ تقديم الطلب. ويتّم تقييم هذه 

باالتصال بأمانة المجلس العربي للعلوم  المرشحين. ونوصي ىالطلبات على أساس كل حالة على حد

( قبل تقديم الطلب وتقديم بيان grants@theacss.orgاالجتماعية )على عنوان البريد االلكتروني التالي: 

الخاص ولماذا ي عَدّ ضرورة قصوى. وتشتمل حاالت الضرورة  بوضعهممفّصل يشرح الظروف المحيطة 

 القصوى، على سبيل التعداد ال الحصر، على ما يلي:

 المرض لفترات طويلة -

 إجازة األمومة/األبوة -

 اإلنسانية اتالحرب و/أو األزم -

 ظروف خاصة أخرى -

 سنوات على نيل 7ر من أكثالت، إالّ أنه ال يجب أن يكون قد مضى ومع أنّه قد يتّم النظر في مثل هذه الحا

 .  شهادة الدكتوراه عند تاريخ تقديم الطلبالمرشحين 

 

 هل يمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعية فقط المرشحين المقيمين في المنطقة؟

ذلك أّن برنامج زماالت ما بعد الدكتوراه يستهدف بشكل عام العلماء المقيمين في المنطقة. غير أنّه نعم وال. 

يشّجع كذلك العلماء العرب المقيمين في الخارج/الذين تابعوا تدريبا  في الخارج على العودة إلى المنطقة. من 

، ي نتَظر منك العودة إلى المنطقة خالل فترة زمالة ما هنا، إذا كنَت مقيما  خارج المنطقة في وقت تقديم الطلب

بعد الدكتوراه. باإلضافة إلى ذلك، نحن نشّجع الحراك داخل المنطقة، بالتالي، بالنسبة إلى العلماء المقيمين في 

 المنطقة، ست عطى األفضلية إلى الذين ينوون االنتقال إلى مكان آخر خالل فترة الزمالة. وي توقّع أن ينتقل

 مؤسسة غير تلك التي يتمركزون فيها خالل فترة تقديم الطلب. الحاصلون على زمالة، على األقل، إلى 

mailto:grants@theacss.org
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هل لدى المجلس العربي للعلوم االجتماعية أي قيود أو أفضلية جغرافية بشأن المكان الذي يجب على 

 المرشح أن يكون مقيماً فيه داخل المنطقة العربية؟

المقيمين في أي مكان في المنطقة فضال   المرّشحينال. في الواقع، يمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعية 

عن أولئك الذين يعتزمون التنقّل بين بلد أو بلدْين داخل المنطقة
1

 . 

 

في  فهل ستنظرون في مقترحات الباحثين –تلحظ الدعوة إلى تقديم الطلبات العلوم االجتماعية بالتحديد 

 مجال العلوم اإلنسانية؟

نعم، فالمجلس العربي للعلوم االجتماعية يستخدم تعريفا  واسع النطاق للعلوم االجتماعية، يشتمل على العلوم 

االجتماعية األساسية كاألنثروبولوجيا، والديموغرافيا، والعلوم السياسية، وعلم النفس االجتماعي. ذلك فضال  

الفنون، والهندسة المعمارية، والجغرافيا، والتاريخ، والحقوق، واألدب، عن "فروع التخصص الحليفة" ك

واأللسنية، والفلسفة، والصحة العامة، كما أّن الحقول المتعددة التخصصات مثل الدراسات الجندرية، 

ول والدراسات الثقافية، والدراسات اإلعالمية، والدراسات التنموية، والدراسات الحضرية مؤّهلةٌ أيضا  للحص

 ذلك في بما اإلنسانية العلوم من المقدمة الطلبات باألخص المجلس يشجع الدورة، هذه فيعلى التمويل. 

 .والفنون والفلسفة، الثقافية، والدراسات والتاريخ، األدب،

 

 ما هي فترة البحث المتوقّعة؟

هر. ولدى قبول طلب شأ 9االجتماعية، تبلغ فترة زمالة ما بعد الدكتوراه، الصادرة عن المجلس العربي للعلوم 

)وهو أقرب تاريخ  2017أيلول/سبتمبر  1 الترشيح، ي توقّع من الحاصلين على الزماالت بدء العمل بحلول

  يمكن دراسة طلبات بدء الزمالة بتارخ الحق حسب الحالة.  ممكن(.

أشهر( وفق مقترح  9لمرحلة ثانية )ال تتجاوز  زمالةآالف دوالر لكل صاحب  5يتوافر تمويل إضافي بمعدّل 

وعلى صاحب الزمالة تقديم هذا المقترح قبل  ليشمل اتّجاهات جديدة. بحثهيطلب فيه صاحب الزمالة تمديد 

 شهرين من انتهاء الزمالة.

 

                                                           
1
وموريتانيا، نعني بـ "المنطقة" البلدان التالية: الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ودجيبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا،   

ة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملك
 واليمن.
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االجتماعية إذا هل أنا مؤّهل للتقدم بطلب الحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم 

 كنُت من بلد عربي ولكن لسُت "عربياً" ؟

الالجئين الذين ال يحملون  ةتحمل جنسية بلد عربي )أو حصلت على إقامة في بلد عربي في حال أن شرط نعم،

  .(جنسيّة

 

 هل أنا مؤّهل لتقديم طلب للحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعية إذا

 ؟ال أحمل جنسية بلد عربي من بلد عربي لكنني كنتُ 

ال. ذلك أنّه بالنسبة إلى برنامج الزمالة هذا، يترتّب على المرشحين إرفاق دليل على الجنسية العربية )أو 

 اإلقامة في بلد عربي في حالة الالجئين العرب الذين ال يحملون جنسيّة( باستمارة الطلب. 

 

للحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعية إذا  هل أنا مؤّهل لتقديم طلب

 كنُت مواطنا عربياً لكنني مقيم في الخارج، أي خارج المنطقة العربية؟

. لكن ي نتَظر منك تمضية كامل فترة زمالة ما بعد إذا كنت تحمل جنسية عربية طلب يمكنك تقديم ،نعم

الدكتوراه الصادرة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية داخل المنطقة العربية. ونلفت اإلنتباه إلى أن مقدمي 

المنطقة  خارجأو الذين لديهم إمكانية اإلستحصال على موارد بحثية منصب ا ثابت ا  يشغلونالطلبات الذين 

 لتقديم طلب للحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه. مؤهلين العربية ليسوا

 

هل أنا مؤّهل لتقديم طلب للحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعية إذا 

ة وأقيم لم أعد أحمل جنسية عربي يكنُت من أصل عربي، أو إن كان والداي/أسالفي من بلد عربي لكنن

 خارج المنطقة العربية؟

ال. فبالنسبة إلى برنامج الزمالة هذا، يجب أن يكون صاحب الزمالة من رعايا دولة عربية أو لديه دليل على 

 الذين ال يحملون جنسيّة.  عربي في حالة الالجئينأنه مقيم في بلد 

 

المجلس العربي للعلوم االجتماعية إذا هل أنا مؤّهل للتقدم بطلب الحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه من 

 لم أكن من رعايا دولة عربية ولكنني متخصص مهتّم بالمنطقة العربية وأعمل عليها؟

عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية، غير  زمالة ما بعد الدكتوراه، الصادر ال. لسوء الحظ، فإّن برنامج

 مفتوح أمام هذه الفئة من الباحثين. 
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 بمؤسسة واإلرشاداالرتباط 
 

هل علّي أن أقيم صلة بمؤسسة معيّنة داخل المنطقة في خالل فترة زمالة ما بعد الدكتوراه، الصادرة عن 

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

كما عليك  تغطي فترة الزمالة. موافقة رسمية للعمل مع مؤسسة في المنطقةعليك الحصول على  يجبنعم. 

 خالل تكاستضاف على المؤسسة هذه قدرة على تؤكد المقترحة المضيفة  مؤسسةال منرفاق الطلب برسالة إ

 .الزمالة فترة

 

 هل يجب أن تقع المؤسسة في المنطقة؟

 نعم.

 

 هل يجب أن تكون المؤسسة عربية؟

تكون نعم وال. مع أنّه يجب أن تكون المؤسسة )المؤسسات( ذات الصلة واقعة في المنطقة العربية، إالّ أنّها قد 

ولجنة  الجتماعيةعبارة عن مؤسسات أجنبية أو دولية متمركزة في المنطقة. وسيقوم المجلس العربي للعلوم ا

بشأن أهمية السعي إلى إقامة  المرّشح، وذلك بحسب المنطق الذي يعتمده بتقييم كل حالة على حدى اإلختيار

ولكن ي فضل أن تكون المؤسسة كل حالة. صلة بمؤسسة دولية أو أجنبية محددة على حساب مؤسسة عربية في 

 عربية.

 

المجتمع المدني وأرغب في  على قضاياهل على المؤسسة أن تكون أكاديمية بحتة؟ ماذا لو كنُت أعمل 

 إقامة صلة بمؤسسة تابعة للمجتمع المدني في خالل فترة زمالة ما بعد الدكتوراه؟

، ست عطى للمرّشحنعم وال. بما أّن غاية زمالة ما بعد الدكتوراه تتمثّل في االرتقاء بالمسار المهني األكاديمي 

بوضوح أهمية  المرّشحاألولوية إلى المؤسسات األكاديمية. مع ذلك، في الحاالت االستثنائية التي يشرح فيها 

اللجوء إلى  المرّشحمثل هذه الحاالت، ينبغي على  إقامة صلة غير أكاديمية، قد يتّم قبول الطلب. لكن، في

المرشح في  بمؤسسة أكاديمية في البلد نفسه الذي سيقيم فيه بنفس المؤسسة أو تربطه صلةأكاديمي مرشد 

 ما بعد الدكتوراه. غالبية فترة زمالة
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ً تربطني  ؤسستي في خالل صلة بمؤسسة أكاديمية في المنطقة وأعمل فيها. هل يمكنني البقاء في محاليا

 فترة زمالة ما بعد الدكتوراه؟

حيث تعمل قبل  من حيث المبدأ، ال. فبالنسبة إلى زمالة ما بعد الدكتوراه، ال ي حبَّذ البقاء في نفس المؤسسة

نشّجع الحراك بشكل عام في هذا النوع من الزماالت، السيّما في حالة المرشحين الذين  حصولك على الزمالة.

وقد يتّم النظر في طلبات المرشحين ينتقلون إلى بلد آخر في المنطقة غير بلدهم األم أو مكان إقامتهم المعتاد. 

الة وأن يقيموا صلة مع مؤسسة المنطقة، شرط أن يأخذوا إجازة طيلة فترة الزم في يشغلون منصب ا ثابت االذين 

 ادائم  ا يشغل منصب   مالة ما بعد الدكتوراه الذيلز متقدم ، قد ي نَظر في طلبحاالت استثنائية جداً وفي أخرى. 

في جامعة ما في المنطقة وال يستطيع أخذ إجازة من عمله )ألسباب تتعلق بدرجته و/أو ترقيته(. وي نَصح 

المرشحون الذين تساورهم أي شكوك بهذا الصدد باالتصال بأمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية )على 

 ( قبل تقديم طلبهم.grants@theacss.orgعنوان البريد االلكتروني التالي: 

 

 ما هو الدور المتوقّع من المرشد؟

والشبكة  يتمثّل أهّم دور ي ناط بالمرشد في جعل صاحب زمالة ما بعد الدكتوراه ينخرط في المجتمع األكاديمي

، ي نتَظر من المرشد داخل المؤسسة التي سيقيم صاحب الزمالة صلة معها خالل فترة زمالة ما بعد الدكتوراه. 

بشأن  ا  دوريا تقرير   يقدّم وي فتَرض أنالمشورة األكاديمية إلى صاحب الزمالة وإرشاده واإلشراف عليه  إسداء

حَرز من قِبل صاحب الزمالة إلى أمان سيحصل المرشد وة المجلس العربي للعلوم االجتماعية. التقدم الم 

 األكاديمي على مبلغ من المال مقابل عمله مع صاحب/ة الزمالة.

 

 أين يجب أن يكون المرشد مقيماً؟ 

 ي توقَّع من المرشد أن يكون مقيما  في المؤسسة التي يرتبط بها صاحب الزمالة. 

 

االجتماعية بشكل مباشر مع المرشد قبل وخالل فترة زمالة ما هل ستتواصل أمانة المجلس العربي للعلوم 

 بعد الدكتوراه، الصادرة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

نعم. عند وضع قائمة مختَصرة، سيعمد المجلس العربي للعلوم االجتماعية إلى االتصال بالمرشد ضمن 

 .ية االختيار، سيجري توقيع مذكرة تفاهم مع المرشد الشروط واألحكام ذات الصلة بالتزامه. وعندما تتّم عمل

 

 

mailto:grants@theacss.org
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 الطلب قديممسار ت

 

 ى زمالة ما بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟كيف أتقدّم بطلب للحصول عل

الموقع االلكتروني الخاص عبر االستمارة متوفرة ون تعبئة إستمارة إلكترونية. وستكينبغي على المرشحين 

 . 2017 /فبرايرشباط 21ابتداء  من  بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية

 

نظراً إلى وجود صعوبات تقنية تعترضني. هل يعني ذلك أنّه ليس  تعبئة إستمارة إلكترونيةال يسعني 

 بعد الدكتوراه من المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟ لب للحصول على زمالة ماطبإمكاني تقديم 

رَسل عبر البريد  رة، سيقبل المجلس العربي للعلوم االجتماعية الطلب الم  برَّ ال. ففي هذه الظروف الم 

االلكتروني أو البريد. وفي حال كنَت ترغب البحث في هذه الخيارات، فعليك االتصال بأمانة المجلس العربي 

، 2017 مايوأيار/ 19 قبل grants@theacss.orgماعية )على عنوان البريد االلكتروني التالي: للعلوم االجت

وهو موعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، وذلك للحصول على تعليمات إضافية حول كيفية تقديم الطلب عبر 

 البريد اإللكتروني أو البريد. 

 

 يتم اإلعالن عن النتائج؟متى 

 .2017 يوليو/تموز في آخر أسبوع من ختياراإل لجنة بقرارات الطلبات مقدمي تم تبليغيس

 

 ما هي المستندات التي يُفتَرض بي أن أرفقها بالطلب؟

 على المرشحين تقديم طلباتهم مرفقة  بالمستندات التالية:

 العربيدليل عن الجنسية العربية أو اإلقامة في الوطن  .1

 سيرة ذاتية مفصلة .2

 خطاب الترشيح .3

 صفحة( 15و 10بحث )بين  مشروع مقترح .4

 خطاب من مرشد أكاديمي يعمل في مؤّسسة عربية في المنطقة .5

 سيرة ذاتية مفصلة للمرشد المقترح .6

 المقترحة المضيفة رسالة من مؤسسة .7

المرشح أن يتوقّع اتصاال  من أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية في حال دعت الحاجة إلى  باستطاعة 

الطلبات غير المرفقة بأّي من  تحويلولن يتّم المزيد من التفاصيل أو المعلومات بشأن الوثائق اآلنف ذكرها. 

 .إلى لجنة اإلختيار الوثائق المذكورة أعاله

 

http://www.theacss.org/
http://www.theacss.org/
http://www.theacss.org/
mailto:grants@theacss.org
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 من زمالة ما بعد الدكتوراه؟ الرابعةللدورة متى تنتهي مهلة تقديم الطلبات 

 مايوأيار/ 19يت بيروت( من يوم مساء  )بتوق 11:00عليك تعبئة االستمارة االلكترونية وتقديمها قبل الساعة 

إحرص على إرسال كافة وفي حال واجهَت أي مشكلة تقنية في استخدام نظام االستمارة االلكترونية، . 2017

انتهاء مهلة تقديم  قبل grants@theacss.orgمتطلباتك عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

 الطلبات.

 

 هل يجب علّي تعبئة االستمارة االلكترونية مرة واحدة بالكامل؟

 19و 2017شبط/فبراير  21 رونية عدة مرات حسب الضرورة بينااللكتال. يمكنك العودة إلى االستمارة 

ستتضّمن االستمارة  –تأّكد من حفظ عملك بعد االنتهاء من تعبئة كل قسم من االستمارة . 2017 أيار/مايو

االلكترونية تعليمات مفّصلة حول كيفية القيام بذلك. وعند تقديم استمارة الطلب، لن يمكنك بعدها تغيير 

 علومات التي أوردتها في االستمارة.الم

 

 هل يجب علّي تزويدكم بمرجعيّات مكتوبة؟

على األقل وبتفاصيل االتصال بها، ولكن ليس  تين أكاديمي تين ال. يترتّب على المرّشحين تزويدنا بإسم مرجعي

 عليهم تقديم خطابات مكتوبة من المرجعيات في مرحلة تقديم الطلب.

 

 كامل؟كيف أعرف أّن طلبي 

بعد قيامك بتقديم الطلب بنجاح، ستتلقى رسالة تأكيد آلية عبر البريد االلكتروني من المجلس العربي للعلوم 

 االجتماعية.

 

 هل يمكنني طلب الحصول على التغذية الراجعة بشأن طلبي قبل تقديمه؟

إذا كان يلبّي  ما ة حولسيزّود المجلس العربي للعلوم االجتماعية المرشّحين بتغذية راجعة عامنعم وال. 

متطلبات األهلية والمسائل المحددة ذات الصلة بمواد االستمارة المطلوبة. لكنّه لن يتّم تزويد المرشحين 

 بالتغذية الراجعة حول محتوى طلبهم وجودته والمقترح السردي الذي تقدّموا به.

 

 ما الذي علّي توقعه بُعيد تقديم طلبي؟

ستقوم أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية بإجراء استعراض أولي للطلبات بغية تحديد األهلية وإلغاء 

إلى لجنة االختيار. وفي خالل مرحلة االستعراض  المكتملة فقط إرسال الطلبات سيتم مكتملة.الغير طلبات ال

mailto:grants@theacss.org
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االتصال بالمرشحين لالستفسار بشأن أي األولي، قد ت بادر أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية إلى 

 معلومات و/أو وثائق ناقصة. 

 

 كيف سيتّم تقييم طلبي؟

المجدولة، ستقوم أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية  عملية االستعراض واالختيار حسبما ي ستشّف من

أوال  باستعراض الطلبات الواردة لجهة األهلية، وسي طلَب من المرشحين توفير أي وثائق ناقصة في خالل 

مرحلة االستعراض األولي. وفي هذه المرحلة، ت رفَض طلبات المرشحين الم ستبعَدين. أّما الطلبات المؤهَّلة، 

من كبار  ةأربعإرسالها إلى أعضاء لجنة االختيار لالستعراض والتقييم. وتتألف لجنة االختيار من  فسيتمّ 

العلماء من أنحاء المنطقة العربية والذين لديهم خلفيات متنوعة ذات الصلة بالعلوم االجتماعية، وسي طلَب منهم 

، وتصنيف ىقشة كل طلب على حدإجراء تقييم موضوعي للطلبات. بعدها، ستجتمع لجنة االختيار لمنا

 الطلبات، واختيار أفضل المرشحين على أساس االستحقاق والطابع الواعد الذي يبّشر بالنجاح.

 

 ما هي المعايير التي سيتّم على أساسها تقييم طلبي؟

 يمكن تلخيص معايير التقييم التي ست ستخدَم لتقييم طلب المرشح في ما يلي:

 %(:30المعرفة )مساهمة مقترح البحث في  -

o :تستند التقييمات على ما يلي 

 ( 10أسئلة البحث)% 

 ( 5األهمية)% 

 ( 10الجودة)% 

 ( 5األصالة)% 

 

 %(20الجدوى من خطة البحث المقترحة ) -

  (10)هل إّن اإلطار الزمني واقعي؟% 

 ( قترحة ت ناسب غايات المشروع؟  %(10هل الوسائل والخطط الم 

 

 %(20كفاءة المرشح ) -

o  تستند التقييمات على ما يلي:يجب أن 

 ( 5المؤهالت األكاديمية)% 

 ( 10المنشورات الموجودة)% 

 ( 5الجانب الواعد)% 
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 %(:20خطة المرشح لما بعد الدكتوراه ) -

o :ستستند التقييمات على ما يلي 

 ( 10اختيار الم رشد)% 

 ( 5الصلة بمؤسسة)% 

 ( 5الحراك)% 

 

 %(:10الُمخرجات المتوقّعة ) -

o  التقييمات على ما يلي:ستستند 

   (5زَمع إصدارها )المنشورات الم% 

 (5) لمهنيةالخطة ا% 

 

 هل سأحصل على تغذية راجعة حول أسباب عدم اختيار مقترحي؟، في حال لم يقع االختيار عليّ 

ال. لسوء الحظ، ال يسع نا تزويد المرشحين الذين لم يقع االختيار عليهم بالتغذية الراجعة. وحدهم المرشحون 

الذين توضع قائمة مختصرة بأسمائهم، والذين يتلقّون رسالة بشأن "مراجعة الطلب وإعادة تقديمه"، يحصلون 

 ى إعادة تقديم الطلب في الدورة الالحقة. على التغذية الراجعة حول أسباب عدم اختيار طلبهم وتشجيعهم عل

 

 تفاصيل المنحة
 

 ماذا يحصل بعد اختياري للحصول على منحة؟

قبول مؤقت تؤّكد اختيارهم من قِبل لجنة االختيار، سيتلقى المرشحون الذين يقع االختيار عليهم خطابات 

ست بادر أمانة المجلس فضال  عن طلبات للحصول على استيضاحات وتفاصيل إضافية حسب المقتضى. و

قترح )المرشدين المقترحين(، وشرح الشروط واألحكام  العربي للعلوم االجتماعية إلى االتصال بالمرشد الم 

التي ترعى عملهم مع المرشح المقبول، وستطلب منهم توقيع مذكرة تفاهم إلضفاء الطابع الرسمي على 

يحتوي على تفاصيل المنحة، بما في  اعقد   على الزمالةإلى الحائز  بعدها، يتم إرسالالتزامهم مع المجلس. 

 ذلك المهل لتقديم التقارير والقيام بالنشاطات المذكورة ومشاركة المخرجات. 

 

 هل تترتّب علّي أّي موجبات ذات الصلة باإلبالغ عند حصولي على المنحة؟

ختارين تقديم ثالثة تقارير سرديّة دوريّ  عة على نعم. ي نتَظر من المرشحين الم  ة حول عملهم وتقدّمهم، موزَّ

المرشدين الوفاء بموجبات اإلبالغ نفسها كما هي الحال بالنسبة إلى أصحاب  وعلىأشهر من الزمالة.  9فترة 
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الزمالة، بحيث سي طلب منهم اإلبالغ عن التقدم الذي يحرزه أصحاب الزمالة الذين يعملون معهم، فضال  عن 

 هواجس قد تطرأ في معرض عملهم.نقل إي تفاصيل بشأن أي 

 

 ينّظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية عند حصولي على المنحة؟ فعالياتهل ينبغي علّي حضور أي 

تمنع صاحب زمالة ما بعد الدكتوراه، الصادرة عن المجلس العربي للعلوم  قاهرةنعم. ما لم يكن هناك أسباب 

ي فترض على صاحب التي ينّظمها المجلس والتي تتّم دعوته لها،  االجتماعية، من حضور أّي من الفعاليات

الزمالة االلتزام بحضور ورشتْين على األقل خالل فترة الزمالة. ويغّطي المجلس العربي للعلوم االجتماعية 

 على حدى مصاريف المشاركة في هذه الفعاليات من خارج موازنة المنحة.

 

 حصولي على المنحة؟هل يترتب علي واجبات أخرى لدى 

باإلضافة إلى المشاركة في نشاطين من تنظيم المجلس العربي للعلوم االجتماعية على األقل، سيطلب من كل 

زميل تقديم ورقة عمل تنشر كورقة في طور التحضير ضمن سلسلة أوراق عمل المجلس العربي للعلوم 

.(  إن هذه السلسلة الصفحةذه االجتماعية. )يمكنكم االطالع على التعليمات واإلرشادات لتقديم األوراق على ه

هي منبر لتقديم األعمال في طور التحضي للنشر التي يدعمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية في المنطقة 

 ع نشر ورقته في أي مكان وزمان.العربية وخارجها. وتبقى حقوق نشر الورقة ملك ا للمؤلّف، الذي يستطي

 

 متى ينبغي علّي إنهاء عملي بموجب زمالة ما بعد الدكتوراه في حال تّم اختياري للحصول على التمويل؟

أشهر اعتبارا  من التاريخ الذي يختاره المرشح كتاريخ لبدء الزمالة.  9تمتدّ فترة زمالة ما بعد الدكتوراه على 

أشهر إذا ما تّم قبوله   9آالف دوالر لكل صاحب زمالة لفترة ال تتجاوز  5 ويتوافر تمويل إضافي بمعدّل

 لمرحلة ثانية وفق مقترح يطلب فيه صاحب الزمالة تمديد بحثه ليشمل اتّجاهات جديدة.

  

 كم تبلغ قيمة زمالة الدكتوراه الصادرة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

 بين يتراوحأشهر )يشمل مصاريف المعيشة إلى جانب مصاريف البحث(  9تؤّمن الزمالة دعما  كامال  لمدّة 

قترح)ة( حيث غ رهٌن ويكون هذا المبل. $36,000 و$ 20,000 بمستويات األسعار في بلد/بلدان اإلقامة الم 

تمتّع بمصادر دخل أخرى و/أو فترة الزمالة، فضال  عّما إذا كان المرشح سي لسيقيم صاحب الزمالة خال

تمويل أم ال خالل فترة الزمالة. وسي طلب من المرشحين الذين يقع االختيار عليهم أن يزّودونا بميزانية تقدّر 

دخل و/أو تمويل  إلى ما إذا كانوا سيحظون بمصادر ( تشير3تكاليف البحث، و)و( 2( تكاليف المعيشة، )1)

 . أخرى أم ال في خالل فترة زمالتهم

http://www.theacss.org/pages/working-paper-series
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تماشيا  مع قانون زمالة ما بعد الدكتوراه، سيتّم صرف األموال على ثالث دفعات عند الحصول على التقارير 

 السردية الدورية المفصلّة. 

 

 ما الذي تغّطيه الزمالة؟

خالل فترة ما بعد  المعيشة والبحث لصاحب الزمالة ي راد من زمالة ما بعد الدكتوراه أن تغطي نفقات

الدكتوراه. وقبل الحصول على الزمالة، سي طلب من المرشحين اإلشارة إلى ما إذا كانت ستتوفّر لديهم أي 

في خالل فترة زمالتهم. وفي حال كان لدى المرشحين أي مصادر دخل و/أو  ىمصادر تمويل و/أو دخل أخر

قيمة المبلغ المعادلة لعربي للعلوم اال جتماعية اقتطاع في خالل فترة الزمالة، فقد يقّرر المجلس ا ىتمويل أخر

 لهذا الدخل أو التمويل من منحتهم. ومن حيث المبدأ، ال يحّق ألصحاب الزمالة تكديس مصادر التمويل/الدخل. 

 

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

 إمكاني كذلك قبول التمويل من مصادر أخرى؟االجتماعية، هل ب

نعم وال. ففي حال حصل صاحب الزمالة على أي تمويل آخر من أي مصادر أخرى، سيكون ملزما  بإطالع 

أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية على الشروط واألحكام الدقيقة التي ترعى العرض والحصول على 

بي للعلوم االجتماعية بالنظر في الطلب وسيسعى للتوصل إلى اتفاق مع موافقة المجلس. وسيقوم المجلس العر

مبدئيا  لصاحب الزمالة قبول أي تمويل من أي  وال يحقّ صاحب الزمالة، اتفاق يصّب في مصلحة هذا األخير. 

مالة. منظمة لمشروع البحث نفسه أو للبنود التي يغّطيها المجلس العربي للعلوم االجتماعية في خالل فترة الز

كان العرض الثاني يغّطي مشروع البحث نفسه أو البنود المشمولة بتغطية المجلس، فقد يكون لزاما  وفي حال 

على صاحب الزمالة أن يختار بين المنحتْين. أّما إذا كانت المنحة الثانية تغّطي بنود مختلفة، فقد ي سمح 

عربي للعلوم االجتماعية بوكالة التمويل األخرى لصاحب الزمالة الحفاظ على المنحتْين. وسيتّصل المجلس ال

 للتأكد من أّن األحكام واضحة لجميع األطراف. 

 

 هل سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بتبادل المعلومات الُمقدَّمة في المقترح مع أجهزة أخرى؟

عمال  بتقديره الخاص، في تبادل بمجّرد تقديم الطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعية الحق، 

، كالمعلومات مع مؤسسات أخرى )بما فيها الوكاالت المانحة( بشأن عنوان بحثك، وأهدافه، وموقع

محدودة  ومعلومات االتصال ذات الصلة بالباحثين. وفي حال وجود ظروف قاهرة، يمكن إجراء استثناءات

م علما  بأنّه عندما يقع االختيار عليكم، سيتّم نشر إسم في هذا الشأن. كما نحيطك على أساس كل حالة على حدى

المرشح، وسيرته الذاتية، وعنوان مشروع بحثه، والملخص ذات الصلة على الموقع االلكتروني الخاص 
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ونظرا   بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية كدليل على التزام المجلس بتوّخي الشفافية تجاه الجهات المعنية.

جلس العربي للعلوم االجتماعية بتطوير موقعه االلكتروني وغيره من أشكال نشر المعلومات إلى قيام الم

والتواصل، فسوف تتّم دعوة أصحاب الزمالة إلى المساهمة من خالل كتاباتهم، ومقاالتهم، وملخصاتهم، 

 وغيرها من المواد ذات الصلة ببحثهم.

 

وينبغي على المرشح االتصال بأمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية )على العنوان التالي: 

grants@theacss.orgددة في أي مرحلة من ( في حال لم يكن يرغب في تبادل بعض المعلومات المح

 لوجود أسباب قاهرة تحول دون ذلك.  مراحل المسار
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