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 األهلية

 

إلى برنامج البحوث حول تقديم الطلب، فهل يمكنني تقديم طلب  لدى الدكتوراهشهادة على  حاصًل إذا لم أكن 

 ؟الفنون

 آب/أغسطس 1قبل  الدكتوراهشهادة  يجب أن يكونوا قد حّصلوا قادة الفرقبالنسبة إلى المتقدّمين األكاديميين، 

 شهادة بكالوريوس.حمل يأما بالنسبة إلى ممارسي الفّن، فقائد الفريق يجب أن . 2019

 

 في فريق بحثي؟ا تقديم طلب بوصفي عضوً  كحامل شهادة ماجستير، هل يمكنني

فهذا البرنامج مفتوح للباحثين والباحثات األفراد والفرق البحثية والمجموعات البحثية الناشطة  ،نعم

 والمؤسسات. 

إلى جزًءا من فريق البحث والجماعات والمؤسسات. أما بالنسبة  شهادة الماجستيريمكن أن يكون حاملو 

على بالضرورة دون الحصول من سنوات من الخبرة  10كون لديهم تلممارسين في مجال الفنون، فيجب أن ا

 درجة الدكتوراه أو الماجستير.

 

الناشطة أو الفرق العاملة ما هو العدد األدنى والعدد األقصى ألعضاء الفرق البحثية أو المجموعات البحثية 

 في مؤسسة؟

 4هو  مؤسسة فيالفرق العاملة  أو الناشطة البحثية المجموعات أو البحثية الفرقإن العدد األقصى ألعضاء 

بر (. على عضو واحد في الفريق أن يكون الباحث الرئيسي، ويعت2أعضاء، بينما العدد األدنى هو عضوان )

على جميع الفرق المذكورة أعاله أن تكون بقيادة باحث  مشاركين.الباحثون والباحثات اآلخرون باحثين 

 رئيسي يقوم بتقديم الطلب نيابة عن الفريق. 

 

 في المنطقة العربية فقط؟ أبحاثًاتمويل المشاريع التي تنفذ البحوث حول الفنون لهل تُخصص منح برنامج 

ز بصفة أساسية على مواقع في المنطقة العربية، إال أننا قترحات المشاريع التي تركّ نحن نحبّذ م كال.نعم و

. لكن بمقترحات المشاريع التي تسعى إلجراء أبحاث مقارنة بين المنطقة العربية ومناطق أخرى انرحب أيضً 

 .يجب أن تخصص معظم المنحة المقدمة لتغطية تكاليف البحث المنفذ في المنطقة العربية
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 ؟برنامج البحوث حول الفنونضمن  مةدتوجد قيود جغرافية )ضمن المنطقة العربية( على المنح المق هل

المجلس العربي للعلوم االجتماعية األبحاث في أي جزء الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( ول يموّ  كال.

في  عدة مواقعبألبحاث المعنية اوكذلك  (العربية الدول جامعة إلى منتسبة)أي دولة  من المنطقة العربية

 المنطقة. 

 

جتماعية والعلوم اإلنسانية. فما هي هذه العلوم إلى الفنون والعلوم االتشير الدعوة لتقديم المقترحات 

 بالتحديد؟

 والعلوم الفنون، حقول في متنّوعة خلفيات من والباحثات للباحثين مفتوحبحوث حول الفنون ال برنامج إنّ 

 الفن، تاريخ :اإلنسانية والعلوم الفنون حقال يشمل. بها المرتبطة والمجاالت جتماعيةاال والعلوم اإلنسانية،

 الغرافيكي، والتصميم الجميلة، والفنون المعارض، تنظيم ودراسات المعاصر، والفن المقارن، واألدب

 وفنون والموسيقى، اإلعالمية، والدراسات الفولكلورية، والدراسات واألدب، واللغات المعمارية، والهندسة

 األنثروبولوجيا مثل تخصصات األساسية جتماعيةاال العلوم مجاالت وتشمل. البصرية والفنون األداء،

أّما الحقول المرتبطة بها . والسوسيولوجيا النفس وعلم السياسية والعلوم والتاريخ واالقتصاد والديموغرافيا

 .الجندرية، والدراسات الثقافية والدراسات الحضريةفتشمل التربية والتعليم، والدراسات 

 

 ما هي الفترة المتوقعة إلجراء األبحاث؟

برنامج توفر منح الباحثين والباحثات األفراد، والفرق البحثية، والمجموعات البحثية الناشطة،  ةفي حال

األبحاث الممولة من  ا إلجراء األبحاث. ويجب أن تنفذشهرً  18ا لمدة أقصاها دعمً  البحوث حول الفنون

. لكن يمكن أن 2020 /أيارمايو 15و  2018 /كانون األولديسمبر 15خالل الفترة ما بين  و"آفاق" المجلس

 خالل فترة أقصر. في تنفذ المشاريع

 

شهًرا إلجراء األبحاث.  24دعًما لمدة أقصاها  برنامج البحوث حول الفنونتوفر منح المؤسسات،  ةفي حال

 2018 كانون األول/ديسمبر 15خالل الفترة ما بين  من المجلس و"آفاق" ويجب أن تنفذ األبحاث الممولة

 . لكن يمكن أن تنفذ المشاريع خالل فترة أقصر.2020 كانون األول/ديسمبر 15و

 



  

 

6 

حصلت سابقًا على منحة من إذا كنت قد من هذه البرنامج هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة 

 ؟أو من "آفاق" المجلس العربي للعلوم االجتماعية

وزماالت بحثية من المجلس في إطار برنامج المنح البحثية أو مشغل  على منح سابقًا ال يحق للحاصلين

انوا قد التقدم بطلب للحصول على هذه المنحة إال إذا كالنماذج الفكرية الجديدة أو برنامج الزمالء الناشئين 

في إطار برنامج المنح الصغيرة  نحمعلى لحاصلين . ويحق ل2017 /آذارمارس شهر أكملوا منحهم قبل

 التقدم بطلب للحصول على هذه المنحة إذا كانوا قد أكملوا منحهم.وبرنامج مجموعات العمل 

 .المنحة هذه على للحصول بطلب التقدّم" آفاق" من منح من احالي   للمستفيدين يحقّ  وال

 

بصفتي من بلد عربي ولكنني  برنامج البحوث حول الفنونهل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة 

 وال أحمل جنسية بلد عربي؟" عربيًّا"لست

بمقترحات المشاريع من الباحثين  برنامج البحوث حول الفنونيرحب بالنسبة إلى الباحثين والباحثات األفراد، 

من البلدان العربية واإلنسانية جتماعيةالعلوم االالفنون و المتخصصين في
1
أو المقيمين فيها، حتى وإن كانوا  

مون دّ تقنظر اآلخرين أو حسب نظرتهم هم لهويتهم(. المفي " )عربًاأي جنسية أو ال يعتبرون " حملونال ي

مؤهلون للحصول على المنح إذا كانوا ينتمون )وليس بالضرورة مواطنين( لبلد عربي سواء أكانوا يعيشون 

)على سبيل المثال الفلسطينيون الذين ال يحملون أي جنسية، واألكراد، أو أي فرد أو ال  مأفي المنطقة العربية 

   جماعة من المحرومين من الجنسية ألسباب سياسية(.

 

في المهجر أو من  اقد تتضمن باحثين وباحثات عربً ة إلى الفرق البحثية والمجموعات البحثية الناشطة، بالنسب

 دولة رعايا أحد أو العربية الدول إحدى في مواطنينغير العرب. لكن على الباحث الرئيسي أن يكون من ال

، ويجب أن يكون مقيًما في المنطقة. وعلى باحث آخر في الفريق البحثي أو المجموعة البحثية الناشطة عربية

، ويجب أن يكون عربية دولة رعايا أحد أو العربية الدول إحدى في مواطنينمن الأيًضا على األقل أن يكون 

في الفرق البحثية أو المجموعات البحثية  األقل على باحثان يكون أن يجبمقيًما في المنطقة. بمعنى آخر، 

 .العربية المنطقة في مقيمينو عربية دولة رعايا/المواطنين من الفريق، قائد فيهما بمن ،الناشطة

 

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

 السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة واليمن.
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ها أن يجبأما بالنسبة إلى المؤسسات، ف  من األقل على اثنان يكون أن جبوي .في المنطقة العربية يكون مقرُّ

 .عربية دولة رعايا/المواطنين من في المؤسسة الفريق أعضاء

 

غير عربية أو مسّجلة  نهل بإمكان المؤسسة أن تكوإذا كنت أتقدم بطلب للحصول على منحة مؤسساتية، 

 خارج المنطقة العربية؟

غير كال، إذ على المؤسسة أن تكون متمركزة في المنطقة العربية. لكن يمكن أن تكون مسجلة في دولة 

في بلد عربي. وقد يكون هذا الوجود القانوني عبارة عن وثيقة تسجيل  اقانوني   الها وجودً  عربية، طالما أنّ 

في البلد الذي  ائق التسجيل المعترف بها قانوني امؤسسة أو تسجيل فرع أو علم وخبر أو أي نوع آخر من وث

 فروع المنظمات الدولية األجنبية غير مؤهلة للتقديم. تكون متمركزة فيه.

 

إذا لم أكن من بلد عربي،  برنامج البحوث حول الفنونضمن نا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة هل أ

 ص مهتم بالمنطقة العربية وعملي معني بها؟ولكنني متخصّ 

نعم وال. إذا كنت تقدم طلبًا بصفتك باحث فردي، يكون طلبك غير مؤهل ألنه على الباحثين والباحثات األفراد 

واطنين/رعايا دولة عربية ومقيمين فيها. لكن، باستطاعتك تقديم طلب كعضو في فريق بحثي أن يكونوا من الم

يمكن أن تتضمن الفرق البحثية وأو مجموعة بحثية ناشطة، على أن تكون أحد الباحثين المشاركين. 

 على باحثان يكون أن يجبعرب في المهجر أو من غير العرب. لكن والمجموعات البحثية الناشطة أعضاء 

 دولة رعايا/المواطنين من الفريق، قائد فيهما بمن ،في الفرق البحثية أو المجموعات البحثية الناشطة األقل

 .العربية المنطقة في مقيمينو عربية

 

ن أحدنا أن يكون غير لناشطة مؤلفة من باحثين، هل بإمكاإذا كان فريقنا البحثي أو مجموعتنا البحثية ا

 عربي؟ 

 .العربية المنطقة في مقيمينو عربية دولة رعايا/مواطني منالعضوان  باحثانال يكون أن يجبكال. 
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كنت من دولة عربية ولكنني مقيم إذا  منحة في إطار برنامج البحوث حول الفنون، هل أنا مؤهل لتقديم طلب

 خارج المنطقة العربية؟ 

على الباحثين والباحثات األفراد  طلبك غير مؤهل ألنّ يكون ، افردي  . إذا كنت تقدم طلبًا بصفتك باحثًا نعم وال

أحد الباحثين باستطاعتك تقديم طلب ك يا دولة عربية ومقيمين فيها. لكنأن يكونوا من المواطنين/رعا

مجموعة بحثية ناشطة. يمكن أن تتضمن الفرق البحثية والمجموعات  في فريق بحثي أو المشاركين األعضاء

األقل في الفرق  على باحثان يكون أن يجبعرب في المهجر أو من غير العرب. لكن البحثية الناشطة أعضاء 

 في ومقيمين عربية دولة رعايا/المواطنين من الفريق، قائد فيهما بمن البحثية أو المجموعات البحثية الناشطة،

ساتهم طالب الدكتوراه المواطنين/رعايا دولة عربية الذين يتابعون درا يُعدُّ من جهة أخرى،  .العربية المنطقة

 ن لتقديم طلب منحة إذا كانوا سيمضون معظم فترة المنحة في المنطقة العربية.خارج المنطقة العربية مؤهلي

 

" يجهز ا"استكشافيًّ  كان البحث إذا منحة في إطار برنامج البحوث حول الفنون، هل أنا مؤهل لتقديم طلب

 ؟الحقًالبحث طويل األمد سيتبع 

وح للمشاريع البحثية في أي مرحلة من مراحل تطويرها، بما في مفت برنامج البحوث حول الفنوننعم. إن منح 

 ".االستكشافية" ذلك المرحلة

 

على تمويل المشاريع البحثية القائمة على األبحاث  حول الفنونبرنامج البحوث هل ستقتصر منح 

 اإلمبيريقية؟

معنية بالمشاريع البحثية القائمة على األبحاث اإلمبيريقية، وتحليلها  برنامج البحوث حول الفنوننعم. إن منح 

وأي لنصوص يتضمن تحليل األرشيفات وا هذا ال يقتصر على العمل الميداني، ال بل علًما أن ،وكتابتها

 مصادر معلومات أخرى.  

 

 دة؟ات محدّ يّ هجمشاريع البحثية التي تعتمد منعلى تمويل ال برنامج البحوث حول الفنونهل ستقتصر منح 

بحثية تعتمد أساليب  خطًطامفتوحة للمشاريع البحثية التي تقترح  برنامج البحوث حول الفنونإن منح  كال.

 .مختلفة بحثية كمية و/أو نوعية
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إذا لم أكن رئيس  منحة مؤسساتية في إطار برنامج البحوث حول الفنون، هل أنا مؤهل لتقديم طلب

  المؤسسة؟

فليس على مقدمي الطلبات المؤسساتية أن يشركوا رئيس المؤسسة أو مجلس أمنائها في المشروع. فباب نعم. 

تقديم الطلبات مفتوح أمام جميع العاملين بدوام كامل في المؤسسة، على أن يحصلوا على خطاب رسمي من 

تحت اسم المؤسسة  إدارة المؤسسة يؤّكد موافقتها على عمل مقدمي الطلبات من المؤسسة على المشروع

 وعلى منحهم التسهيالت الالزمة. 

 

 إجراءات تقديم الطلبات

 

 ؟في إطار برنامج البحوث حول الفنونكيف يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة 

مرفقة بمقترح سردي )يتضمن المرفقات المطلوبة(  استمارة الطلب اإللكترونية على مقدمي الطلبات ملء

باسم المستخدم  تسجيل الدخولتروني. إذا كان لديك حساب على موقع "آفاق"، يرجى على موقع "آفاق" اإللك

وكلمة المرور الخاصة بك. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم توجيهك إلى صفحة تقديم الطلبات. إذا لم يكن لديك 

لى موقع ع ةالشخصي البياناتصفحة كما على مقدمي الطلبات ملء  .هناحساب حالي، يُرجى إنشاء حساب 

 .جتماعية على شبكة اإلنترنتالمجلس العربي للعلوم اال

 

 عبر اإلنترنت؟من يجب أن يبدأ بملء استمارة الطلب 

مسؤول عن ملء الطلب عبر اإلنترنت. في حالة المشاريع للفرق البحثية والمجموعات  إن الباحث الرئيسي

 : اآلتيةالبحثية الناشطة والمؤسسات، على الباحث الرئيسي اتباع الخطوات 

 .موقع "آفاق"البدء بملء استمارة الطلب على  .1

 إضافة المعلومات الشخصية والمهنية الخاصة به.   .2

جتماعية على شبكة لى موقع المجلس العربي للعلوم االع البيانات الشخصيّةصفحة ملء  .3

بما في ذلك االسم والبلدان التي يحمل جنسيتها والبريد اإللكتروني والوظيفة ، اإلنترنت

كلمة، واللغات التي يجيدها،  100الحالية/المؤسسة الحالية وسيرة ذاتية مختصرة ال تتجاوز 

 أن تكون مكتملة. البيانات الشخصيةوالتاريخ الوظيفي، والمنشورات ذات الصلة. على صفحة 

https://www.arabculturefund.org/ar/Login
https://www.arabculturefund.org/ar/Register
http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
https://www.arabculturefund.org/ar/Login
http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
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 البيانات الشخصيّةصفحة  ملءالمشاركين المدرجة أسماؤهم على الطلب طلب من الباحثين ال .4

 ي. على الباحث الرئيسجتماعية على شبكة اإلنترنتلى موقع المجلس العربي للعلوم االع

لى موقع ع الشخصية بياناتهمصفحة مع الباحثين المشاركين للتأكد من أنهم قاموا بإنشاء  لمتابعةا

كامًلا إال إذا قام جميع الباحثين المشاركين  بجتماعية. ال يعتبر الطلالمجلس العربي للعلوم اال

 الشخصية على موقع المجلس.  بياناتهمفي المشروع باستكمال 

 إضافة المستندات والمرفقات المطلوبة على موقع "آفاق". .5

 .2019 آب/أغسطس 10تقديم الطلب الكامل قبل  .6

 

 ؟برنامج البحوث حول الفنونفي إطار  ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على منح

 10 يوم )بتوقيت القدس/بيروت(  مساءً  23:00النموذج اإللكتروني للطلب وتقديمه قبل الساعة  ملءيجب 

وفي حال مواجهة أي مشاكل تقنية في استخدام النظام اإللكتروني لتقديم الطلبات،  .2019 /آبأغسطس

وذلك   rachad.chamoun@arabfundculture.org البريد اإللكترونيالرجاء توجيه رسالة إلى عنوان 

 .قبل حلول الموعد النهائي

 

 نموذج الطلب اإللكتروني في جلسة واحدة؟ ملءهل يجب علّي إكمال 

العودة إلى الطلب على موقع اإلنترنت لعدد وباستطاعتك  حفظه كمسودة.  يمكنكالطلب،  بملءلدى البدء  كال.

يرجى التأكد من  .الموعد النهائي للتقديمو 2019 أيار/مايو 17 د من المرات خالل الفترة ما بينغير محدو

وسيتضمن نموذج  .من الطلب قسًماما قمت به من عمل على نموذج الطلب في كل مرة تنجز فيها  حفظ

الطلب، فلن تتمكن من تعديل المعلومات تقوم بتقديم الطلب تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك. وحالما 

 .التي أدخلتها

 

التي أقوم بإعدادها قبل تقديمها ضمن هل يمكنني طلب الحصول على تعليقات وملحظات حول المواد 

 الطلب؟

جتماعية المجلس العربي للعلوم االو( آفاق) والفنون للثقافة العربي الصندوق كال. يمكن أن يزودكنعم و

بمالحظات عامة حول ما إذا كان موضوع البحث المقترح يستوفي شروط األهلية وأسئلة محددة تتعلق 

http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
mailto:rachad.chamoun@arabfundculture.org
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 كومقترح كالحظات حول محتوى أو جودة طلببتعليقات وم كلن يزود بالمواد المطلوبة. إال أن المجلس

 .السردي

 

 ختيار مقترحي؟ اأتلقى تعليقات وملحظات عن سبب عدم سهل  طلبي بالنجاح، إذا لم يحظ  

 ناجحة.التقديم المالحظات والتعليقات حول الطلبات غير ال نستطيع  لألسف كال.

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

 األهمية واالبتكار(،/المساهمة في بناء المعرفة )أسئلة البحث .1

 التماسك النظري والمفاهيمي ومراجعة األدبيات، .2

 بما في ذلك أخالقيات البحث، المنهجية، .3

  ،األثر المحتمل(/المخرجات )النشر .4

 تنفيذ البحث )السير الذاتية/مؤهالت الباحثين/الجدول الزمني(. إمكان .5

 قائمة بالمراجع المذكورة والمحال إليها. .6

 

 ؟للمشاريع الفردية ما هي التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات

 :يأتيتوفير ما لتقديم طلب منحة، عليك 

 حول معلومات االتصال : سيتضمن نموذج الطلب اإللكتروني أسئلة نموذج الطلب اإللكتروني

، إضافة إلى منحة من البرنامج وتفاصيل عن السيرة الذاتية لجميع الباحثين الساعين للحصول على

 :يأتيتفاصيل حول المشروع المقترح، بما في ذلك ما 

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع  250خلفية المشروع )العنوان، موجز البحث بما ال يزيد عن  -

 إجرائه(

المشروع )عند االقتضاء( بما في ذلك المراحل السابقة من المشروع والتوقعات تاريخ    -

 المستقبلية إضافة إلى الجهات المتعاونة التي قد ال تشارك في هذه المرحلة من المشروع

تتضمن إصدارات للنشر )عبر اإلنترنت أو يجب أن  المخرجات المقترحة للمشروع والتي -

المشروع، باإلضافة إلى مخرجات أخرى مثل المواقع  كجزء أساسي من مخرجات مطبوعة(

 وغرافيايئم المصادر والمراجع/ببلاقوالتعليم و مناهجاإللكترونية والمواد المصّورة و

 والخرائط وملخصات السياسات، باستثناء األفالم. 
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باحثة )بما في ذلك االسم، والبلد الذي يحمل الباحث/المعلومات شخصية ومهنية حول  -

مختصرة، والتحصيل ذاتية ، وسيرة حالي اجنسيته، والبريد اإللكتروني، والمنصب/المؤسسة 

  العلمي، واللغات التي يجيدها الباحث، والتاريخ الوظيفي، والمواد المنشورة ذات الصلة(.

يمكن له تقديم شهادة حول أهمية  ممارس الفن/أكاديمي معّرفومعلومات االتصال باسم  -

 .بطلبكخطاب التوصية من المعّرف إرفاق عليك  المشروع المقترح وجدواه.

 

 :ضمن نموذج الطلب اإللكتروني اآلتيةتحميل الوثائق نك كما سيُطلب م

 طالع علىيرجى اإل :ا(صفحة، أسطر مزدوجة التباعد طولي   15و 10بين ) مقترح سردي للمشروع .1

 مراجعة ستتم أنه إلى اإلشارة جدرت .للحصول على مزيد من التفاصيل الدعوة لتقديم المقترحات

 .واألدبية الفكرية الملكية نتحالا لرصد إلكتروني نظام خالل من كافة المقترحات

)ال يزيد عن صفحتين، يمكن استخدام أسطر  الزمني للمشروع والمخرجات الجدول: 1المرفق  .2

  يجب تقديمه من خالل النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني. (:متتابعة )مفردة التباعد(

 .النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكترونييجب تقديمه من خالل  :: ميزانية المشروع2لمرفق ا .3

دوالر  15,000ينبغي أن تعكس الميزانية حجم العمل الميداني وعدد الباحثين ويمكن أن تصل إلى 

أميركي كحد أقصى للباحثين األفراد. ستوافق لجنة االختيار فقط على طلبات الميزانية التي تتناسب 

الميزانية إال المخطط لها والمخرجات المتوقعة للمشروع. ال يمكن تقديم طلبات  مع األنشطة

 باستخدام النموذج المتاح لذلك. ولن يتم النظر إلى النماذج غير المكتملة.

 . ملف يتضّمن أبرز األعمال التي أنجزتهاأو  كمنشوراتتتضمن الئحة بك : سيرة ذاتية ل3المرفق  .4

 .الذي ذكرته في طلبكممارس الفن /خطاب توصية من المعّرف األكاديمي .5

 .بطاقة الهوية نسخة عن جواز السفر أو .6

 (الصفحة الخاصة بالدعوة لتقديم المقترحات)النماذج متوفرة على 

 

 

 

 

http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
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  المجموعات البحثية الناشطة؟الفرق البحثية ولمشاريع  ما هي التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات

 :يأتيتوفير ما الطلب و بملءعلى الباحث الرئيسي البدء 

 سيتضمن نموذج الطلب اإللكتروني أسئلة حول معلومات االتصال نموذج الطلب اإللكتروني :

، إضافة إلى منحة من البرنامج وتفاصيل عن السيرة الذاتية لجميع الباحثين الساعين للحصول على

 :ذلك ما يلي تفاصيل حول المشروع المقترح، بما في

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع  250خلفية المشروع )العنوان، موجز البحث بما ال يزيد عن  -

 إجرائه(

تاريخ المشروع )عند االقتضاء( بما في ذلك المراحل السابقة من المشروع والتوقعات    -

 لمشروعالمستقبلية إضافة إلى الجهات المتعاونة التي قد ال تشارك في هذه المرحلة من ا

تتضمن إصدارات للنشر )عبر اإلنترنت أو يجب أن  المخرجات المقترحة للمشروع والتي -

كجزء أساسي من مخرجات المشروع، باإلضافة إلى مخرجات أخرى مثل المواقع  مطبوعة(

 وغرافيايبليوالمراجع/ب ئم المصادراقوالتعليم و مناهجاإللكترونية والمواد المصّورة و

 السياسات، باستثناء األفالم.  والخراائط وملخصات

باحث/باحثة )بما في ذلك االسم، والبلد الذي يحمل جنسيته، المعلومات شخصية ومهنية حول  -

مختصرة، والتحصيل العلمي،  ذاتية ، وسيرةحالي اوالبريد اإللكتروني، والمنصب/المؤسسة 

على  واللغات التي يجيدها الباحث، والتاريخ الوظيفي، والمواد المنشورة ذات الصلة(.

ع المجلس العربي للعلوم قعلى مو صفحة البيانات الشخصيّة ملءالباحثين المشاركين 

 جتماعية، وتوفير المعلومات الشخصية المذكورة أعاله.اال

يمكن له تقديم شهادة حول أهمية  الفن/ممارس معّرف أكاديميومعلومات االتصال باسم  -

 .بطلبكخطاب التوصية من المعّرف  إرفاقعليك  المشروع المقترح وجدواه.

 

 :ضمن نموذج الطلب اإللكتروني اآلتيةتحميل الوثائق ن الباحث الرئيسي كما سيُطلب م

ا(: يرجى اإلطًلع طوليًّ  صفحة، أسطر مزدوجة التباعد 15و 10بين ) مقترح سردي للمشروع .1

على الدعوة لتقديم المقترحات للحصول على مزيد من التفاصيل تجدر اإلشارة إلى أنه ستتم مراجعة 

 .نتحال الملكية الفكرية واألدبيةامن خًلل نظام إلكتروني لرصد  كافة المقترحات
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ستخدام أسطر )ال يزيد عن صفحتين، يمكن ا : الجدول الزمني للمشروع والمخرجات1المرفق  .2

 متتابعة )مفردة التباعد((: يجب تقديمه من خًلل النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني. 

يجب تقديمه من خًلل النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني.  : ميزانية المشروع:2المرفق  .3

دوالر  25,000ل إلى ينبغي أن تعكس الميزانية حجم العمل الميداني وعدد الباحثين ويمكن أن تص

ستوافق لجنة االختيار فقط على  .لمجموعات البحثية الناشطةللفرق البحثية ولأميركي كحد أقصى 

ال يمكن ع. ط لها والمخرجات المتوقعة للمشروطلبات الميزانية التي تتناسب مع األنشطة المخط

 .النظر إلى النماذج غير المكتملةتقديم طلبات الميزانية إال باستخدام النموذج المتاح لذلك. ولن يتم 

ملف يتضّمن أبرز : سيرة ذاتية لكل عضو في المجموعة تتضمن الئحة بمنشوراته أو 3المرفق  .4

 . األعمال التي أنجزها

يطلب من جميع أعضاء  المجموعة.الفريق/: نموذج إقرار مكتمل يملؤه أعضاء 4المرفق   .5

قيع إلكتروني أو توقيع على نسخة ممسوحة( للتعبير المجموعة التوقيع على هذا النموذج )توالفريق/

 .1عن التزامهم بالمشروع وأدوارهم المحددة في المرفق 

 .الذي ذكرته في طلبك الفنممارس /خطاب توصية من المعّرف األكاديمي  .6

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

، في حال توفّره ، تقرير سنويوأهدافها المجموعة مهّمةوثائق خاصة بالمجموعة: للمجموعات:  .8

ل المجموعة. ، ملف يتضمن أبرز أعما(أو أي مجلس إداري آخر)الئحة بأعضاء مجلس األمناء 

 .ليس على المجموعات البحثية الناشطة تقديم وثائق تسجيل تجدر اإلشارة إلى أن

 

 لمشاريع المؤسسات؟  لتقديم الطلباتما هي التفاصيل المطلوبة 

 :توفير ما يليالطلب و بملءعلى الباحث الرئيسي البدء 

 سيتضمن نموذج الطلب اإللكتروني أسئلة حول معلومات االتصال نموذج الطلب اإللكتروني :

، إضافة إلى منحة من البرنامج وتفاصيل عن السيرة الذاتية لجميع الباحثين الساعين للحصول على

 :يأتيتفاصيل حول المشروع المقترح، بما في ذلك ما 

كلمة، مدة البحث وموقع/مواقع  250خلفية المشروع )العنوان، موجز البحث بما ال يزيد عن  -

 إجرائه(

تاريخ المشروع )عند االقتضاء( بما في ذلك المراحل السابقة من المشروع والتوقعات    -

 المتعاونة التي قد ال تشارك في هذه المرحلة من المشروع المستقبلية إضافة إلى الجهات
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تتضمن إصدارات للنشر )عبر اإلنترنت أو يجب أن  المخرجات المقترحة للمشروع والتي -

كجزء أساسي من مخرجات المشروع، باإلضافة إلى مخرجات أخرى مثل المواقع  مطبوعة(

 وغرافيايبليوالمراجع/ب المصادرئم اقوالتعليم و مناهجاإللكترونية والمواد المصّورة و

 والخرائط وملخصات السياسات، باستثناء األفالم. 

باحث/باحثة )بما في ذلك االسم، والبلد الذي يحمل جنسيته، المعلومات شخصية ومهنية حول  -

، والتحصيل العلمي، ذاتية مختصرةوالبريد اإللكتروني، والمنصب/المؤسسة حالياً، وسيرة 

على  يجيدها الباحث، والتاريخ الوظيفي، والمواد المنشورة ذات الصلة(.واللغات التي 

ع المجلس العربي للعلوم قعلى مو صفحة البيانات الشخصية ملءالباحثين المشاركين 

 جتماعية، وتوفير المعلومات الشخصية المذكورة أعاله.اال

شهادة حول أهمية يمكن له تقديم  الفنممارس /ومعلومات االتصال بمعّرف أكاديمياسم  -

 طلبك.بخطاب التوصية من المعّرف  إرفاقعليك  المشروع المقترح وجدواه.

 

 :ضمن نموذج الطلب اإللكتروني اآلتيةتحميل الوثائق ن الباحث الرئيسي كما سيُطلب م

صفحة، أسطر مزدوجة التباعد طوليا(: يرجى اإلطًلع  15)ال يزيد عن  مقترح سردي للمشروع .1

على الدعوة لتقديم المقترحات للحصول على مزيد من التفاصيل تجدر اإلشارة إلى أنه ستتم مراجعة 

 .من خًلل نظام إلكتروني لرصد إنتحال الملكية الفكرية واألدبية كافة المقترحات

)ال يزيد عن صفحتين، يمكن استخدام أسطر  وع والمخرجات: الجدول الزمني للمشر1المرفق  .2

 متتابعة )مفردة التباعد((: يجب تقديمه من خًلل النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني. 

يجب تقديمه من خًلل النموذج المعد لذلك على الموقع اإللكتروني.  : ميزانية المشروع:2المرفق  .3

دوالر  35,000ينبغي أن تعكس الميزانية حجم العمل الميداني وعدد الباحثين ويمكن أن تصل إلى 

ستوافق لجنة االختيار فقط على طلبات الميزانية التي تتناسب مع  .مؤسساتأميركي كحد أقصى لل

ستخدام ال يمكن تقديم طلبات الميزانية إال با .األنشطة المخطط لها والمخرجات المتوقعة للمشروع

 .النموذج المتاح لذلك. ولن يتم النظر إلى النماذج غير المكتملة

تضمن الئحة بمنشوراته أو فريق البحث في المؤسسة ت: سيرة ذاتية لكل عضو في 3المرفق  .4

 . ملف يتضّمن أبرز األعمال التي أنجزها
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بالطلب يسمح لهم  خطاب رسمي مقدم من اإلدارة يؤكد أن جميع الباحثين الذين تقدموا :4المرفق   .5

 .بالعمل على هذا المشروع تحت اسم المؤسسة وسيتم منحهم التسهيًلت الًلزمة

المهّمة واألهداف، التقرير السنوي، وثيقة تسجيل المؤسسة، قائمة  ،مثًلا  :ؤسسةالموثائق خاصة ب  .6

أعضاء مجلس اإلدارة )أو أي هيئة حاكمة أخرى مماثلة(، وملف يسلّط الضوء على أعمال 

  .المؤسسة المنجزة

 .الذي ذكرته في طلبكالفن ممارس /خطاب توصية من المعّرف األكاديمي .7

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

 (الصفحة الخاصة بالدعوة لتقديم المقترحات)النماذج متوفرة على 

 

 ونا به؟مهل يجب أن أقدم ميزانيتي من خلل النموذج الذي زودت

الصفحة الخاصة الموجودة على  نموذج طلب ميزانية المشروععلى ميزانية المشروع أن تقدم بواسطة 

 . (2)المرفق  بالدعوة لتقديم المقترحات

 

 هل علي تقديم اإلطار الزمني للمشروع من خلل النموذج المتوفر على الموقع؟ 

وااللتزام  (1المرفق ) الصفحة الخاصة بالدعوة لتقديم المقترحاتعلى  نعم. عليك استعمال النموذج المتوفر

 باإلرشادات المذكورة فيه.

 

 ؟الفن ممارس /تعريف من أكاديميين خطاباتهل علي تقديم 

بالنسبة إلى الباحثين  ومعلومات االتصال بهواحد الفن ممارس /أكاديمي فمعرّ اسم توفير  يكعل .نعم

الطلب. الرجاء إطالع معّرفك على خطاب التوصية بوإرفاق ومعّرف واحد لممارسي الفّن، ، األكاديميين

 .خطابهفي  رجوع إليهمقترح بحثك كي يستطيع ال

 

 ؟ ما هي المعلومات التي يجب ذكرها في خطاب التوصية

 على خطاب التوصية: 

المجلس العربي الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( و أن ينّصه معّرف وأن يكون موّجهاا إلى .1

 للعلوم االجتماعية.

http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
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 )في حال توفّرها(. ميةأن يُصاغ ويُقّدم على ورقة رس .2

 القيام بهذا المشروع. هالعلمية التي تخول هالبحثية ومؤهًلت خبرة الباحث الرئيسيأن يتناول يجب  .3

 

ما هي المعلومات التي يجب ذكرها في الخطاب الرسمي الذي على المؤسسة تقديمه في حالة المشاريع 

 المؤسساتية؟ 

 على الخطاب الرسمي: 

المجلس الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( وأن ينّصه رئيس المؤسسة وأن يكون موّجهاا إلى  .1

 جتماعية.للعلوم االالعربي 

 أن يُصاغ ويُقّدم على ورقة رسمية.  .2

ومناصبهم في المؤسسة، وعنوان المشروع،  األعضاءالباحثين المتقدمين تضمن أسماء أن ييجب  .3

باحثين على المشروع تحت اسم موافقة المؤسسة على عمل الؤكد يوقيمة الميزانية المطلوبة، وأن 

. على سبيل المثال، يمكن استخدام الجدول لهم الًلزمةالتسهيًلت على استعدادها لتقديم المؤسسة و

 : للتعريف بأعضاء فريق البحث في المؤسسة اآلتي

 

 عنوان المشروع:

 الميزانية:

 الدور في المشروع المنصب في المؤسسة اسم الباحث

 باحث رئيسي  

 باحث مشارك  

 باحث مشارك  

 

 مكتمل؟كيف يمكنني التأكد من أّن الطلب الذي قدمته 

الصندوق العربي للثقافة والفنون  قى رسالة تأكيد إلكترونية منتتلسبعد أن ترسل الطب بنجاح عبر اإلنترنت، 

 .)آفاق(
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 قيمة المنحة والجوانب التي تغطيها

 

 ما هي قيمة المنحة المقدمة في إطار برنامج البحوث حول الفنون؟

للباحثين األفراد، $ كحد أقصى 15,000تعتمد قيمة المنحة على المشروع المقترح، على أال تتخطى 

أو المجموعات البحثية الناشطة  (research teams) $ كحد أقصى للفرق البحثية25,000و

(collectives) ستقوم لجنة االختيار وفريق عمل المجلس العربي $ كحد أقصى للمؤسسات. 35,000، و

 للعلوم االجتماعية والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( بمراجعة الميزانية المقترحة لكل مشروع، 

المطلوبة في مقترحكم قد ال تكون في الضرورة الميزانية نفسها التي يوافق أن الميزانية بويرجى أخذ العلم 

 ق. عليها المجلس وآفا

 

؟ وفي مقابل ذلك، ما هي الجوانب التي ال برنامج البحوث حول الفنونما هي الجوانب التي تغطيها منحة 

 تغطيها المنحة؟

ن موقع المنزل(، ما لعمل الميداني )بما في ذلك السكن بعيدً الباحثين وا : نفقاتأن تشمل الميزانيةيمكن 

المعيشة، وأتعاب الخبراء االستشاريين المستعان بهم لتقديم وتكاليف السفر والتنقل المتعلقة بالبحث ونفقات 

مشورة فنية محددة على المدى القصير، وتكاليف االجتماعات/ورش العمل، وكذلك شراء المعدات البحثية، 

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

  بدتها كجزء من التقارير المالية الخاصة بك.النفقات التي تك

 

 أما النفقات التي ال تغطيها المنحة فهي:

النفقات اإلدارية للجامعات أومراكز البحوث، و نفقات السفر والتسجيل للمؤتمرات وورش  -

 العمل. 

في حاالت استثنائية، يجوز للجنة االختيار الموافقة على تخصيص جزء من المنحة ال  -

( الباحث 1% من القيمة اإلجمالية المطلوبة للرواتب أو استبدال الرواتب لـ 30يتجاوز 

( الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين في مشروع فريق 2الرئيسي في المشروع الفردي؛ 

 الرواتب(.  كلّ  % مخّصصة لمجموع30) ناشطةأو مجموعة بحث 

-  
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بإمكاني تخصيص جزء من المنحة لتغطية أقوم بتقديم طلب كجزء من فريق بحثي في مؤسسة. هل 

 الرواتب؟

كًل. إن برنامج البحوث حول الفنون ال يغطي الرواتب في المشاريع المؤسساتية. لكن يمكن أن تخّصص 

ا من المنحة، وهو ما ال يزيد عن  % من إجمالي المبلغ المطلوب، لتكاليف 10مشاريع المؤسسات جزءا

ر بالحق في تحديد ما إذا كانت بنود تكاليف التشغيل المقترحة ذات صلة تشغيل محددة. وتحتفظ لجنة االختيا

 .أو ال

 

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

 تمويل من مصادر أخرى؟ال ، فهل يمكنني أن أقبلوالصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( االجتماعية

والصندوق العربي للثقافة والفنون  من المجلس العربي للعلوم االجتماعية تموياًل أن تقبل  نعم، ولكن ال يجوز

 ومن منظمة أخرى لتغطية النفقات ذاتها في الوقت نفسه. وسيطلب المجلس العربي للعلوم االجتماعية )آفاق(

النفقات التي تغطيها كل جهة. وقد يقوم  لميزانية واضحة تفصّ  والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(

باالتصال بالجهة المانحة  والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 األخرى لالستفسار عن ترتيبات مشاركة النفقات. 

 

 هل يمكنني تخصيص جزء من المنحة لراتبي أو الستبدال راتبي؟ 

أو مجموعة بحثية ناشطة، يجوز للجنة  يطلب لمشروع فردي أو مشروع لفريق بحثإذا كنت تقوم بتقديم 

% من القيمة اإلجمالية المطلوبة للرواتب 30االختيار الموافقة على تخصيص جزء من المنحة ال يتجاوز 

مبلغ  علی سبيل المثال، إذا کان. جموعينللباحث الرئيسي والباحثين المشاركين مك أو استبدال الرواتب، وذل

$ لدفع راتبك. وإذا کان 4.500ن تخصيص أکثر من ك$ لمشروع فردي، ال يم15,000المنحة المطلوب 

ن تخصيص أکثر ك$ لمشروع فريق بحثي أو مجموعة بحثية ناشطة، ال يم25,000مبلغ المنحة المطلوب 

 الباحثين العاملين على المشروع. جميع$ لدفع رواتب 7.500من 
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 حول المنحةمعلومات تفصيلية 

 

 يتم اإلعلن عن تقديم المنح؟متى 

/تشرين أكتوبر منتصف بحلول ختيارترونية إلبالغهم بنتيجة عملية اإلجميع مقدمي الطلبات رسالة إلك سيتسلّم

 . 2019 األول

 

 حصول على المنحة؟للماذا يحدث بعد أن يتم إختياري 

 طلبات للتوضيح والتفصيل من لجنة االختيار. تتلقى وقد  ،كختيارؤكد ايقبول مبدئي  خطابتتلقى س

 

 من المتوقع بعد ذلك أن:

، بما يستجيب ألي المفصلة قترح النهائي المنقح مع الجدول الزمني والميزانيةمتقديم التقوم ب .1

 . 2019 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك قبل موعد أقصاه، قدمتها لجنة االختيار ملحوظات

حيث سيجتمع ، 2019 كانون األول/ديسمبر األسبوعين األولين منخالل حضور ورشة عمل  .2

، ويتم التعريف بالمبادئ التوجيهية للمجلس العربي حاصلين على المنحأعضاء لجنة االختيار وال

ما يتعلق بتقديم التقارير واألمور  في والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( للعلوم االجتماعية

 االجتماعية للعلوم العربي المجلس سيتولى األخالقيات البحثية ويتم توقيع عقود المنح.المالية وميثاق 

من مقدمي  نرجو لذا. حدة على اللقاء هذا نفقات تغطية والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(

 .ميزانياتهم في النفقات هذه رصد الطلبات عدم

 

 ؟2019 كانون األول/ديسمبر فيأن أحضر ورشة العمل التي ستقام  علي هل

ذا إ 2019 كانون األول/ديسمبر 14-13في  بحضور ورشة العمل كعن التزامر تعبّ بتقديم طلب للمنحة، تعم. 

والصندوق العربي للثقافة والفنون المجلس العربي للعلوم االجتماعية  وسيتولى. القبول المبدئي كاقتراحلقي 

 العمل بشكل منفصل عن الميزانية الممنوحة.ميع نفقات حضور ورشة غطية جت )آفاق(
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 إلى البحثي أو مجموعتي البحثية الناشطة أو مؤسستي فريقي من دعوتهم ستتم الذين األعضاء هم من

 االجتماعية؟ للعلوم العربي لمجلسا مؤتمرورشة العمل و

 السفر نفقاتتغطية  والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( االجتماعية للعلوم العربي المجلس سيتولى

 .فقط واحد مشارك باحثو الرئيسي الباحثأي  :البحثي الفريق من لعضوين واإلقامة

 

إذا ما تم اختياري للحصول  برنامج البحوث حول الفنون ةمتى يمكنني البدء بإجراء البحث المرتبط بمنح

 على تمويل؟

)ولن   2019 /كانون األولديسمبر 15 أن يبدأ في في إطار برنامج البحوث حول الفنون يمكن للبحث الممول 

 األنشطة التي تُجرى قبلوالصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(  جتماعيةاال للعلوم العربي المجلسيدعم 

 (.2019 كانون األول/ديسمبر 15

 

إذا ما تم اختياري  برنامج البحوث حول الفنون ةمتى يجب أن أنتهي من إجراء األنشطة المرتبطة بمنح

 للحصول على تمويل؟

 15 فيالمنحة  مدة تنتهيالناشطة، البحثية في حالة المشاريع الفردية ومشاريع الفرق البحثية والمجموعات 

 2021 كانون األول/ديسمبر 15في . أما في حالة المشاريع المؤسساتية، فتنتهي مدة المنحة 2021 أيار/مايو

 .(الفترة المحددة للمنحة بعد ن يدعم المجلس األنشطة التي تُقام)ول

 

للباحثين بصفة مباشرة أم يتم توجيهها عبر  ة في إطار برنامج البحوث حول الفنونهل يتم صرف منح

 الجامعات التي يعملون بها؟

والصندوق  جتماعيةاال للعلوم العربي المجلسسيلتزم  في حالة المشاريع الفردية ومشاريع الفرق البحثية،

برغبة الباحثين بهذا الشأن. ولكن ال يجوز ألموال المشروع أن تغطي نفقات العربي للثقافة والفنون )آفاق( 

 العربي المجلسفي حالة مشاريع المجموعات البحثية الناشطة والمؤسسات، سيقوم و .إدارية عامة للجامعة

 والفنون )آفاق( بصرف األموال باسم المجموعة أو المؤسسة.والصندوق العربي للثقافة  جتماعيةاال للعلوم
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 المنحة؟ أموال الفريق أعضاء من عضو كل يتسلم هل ،بحثي فريق في كعضو بطلب التقدم عند

 على وتقع كلها، األموال الرئيسي الباحث يتسلم بحثي، فريق لمشروع منحة على للحصول بطلب التقدم عند

 اإليصاالت جميع تقديم مسؤوليةه عاتق على وتقع كما. الفريق أعضاء على األموال توزيع مسؤولية عاتقه

 .والتقارير

 

المجموعة  أعضاء من عضو كل يتسلم هل ،مجموعة بحثية ناشطة أو مؤسسة في كعضو بطلب التقدم عند

 المنحة؟ أموال أو المؤسسة

المجموعة  تسلمكمجموعة بحثية ناشطة أو كفريق بحثي في مؤسسة، ت منحة على للحصول بطلب التقدم عند

 على األموال توزيع ةمسؤولي أو المؤسسة األموال. وتقع على عاتق المؤسسة أو المجموعة البحثية الناشطة

 مسؤولية في المجموعة أو المؤسسة الرئيسي الباحث عاتق على تقع كما. الباحثين العاملين على المشروع

 .والتقارير اإليصاالت جميع تقديم

 

  ؟برنامج البحوث حول الفنونالتمويل من  ما إن يتسلموامن الحاصلين على المنح  اما الذي سيكون مطلوبً 

 تشرين الثاني/نوفمبر شهر ، في تاريخ أقصاهيزانيةتقديم مقترح منقح، مع الجدول الزمني وطلب الم .1

التفصيل التي قدمتها لجنة االختيار في قرار قبولها ، على أن يستجيب لطلبات التوضيح أو 2019

  .األولي

 االستبيان حول أخًلقيات البحث.    ملء .2

 توقيع عقد يحدد الميزانية، والجدول الزمني، والمخرجات، وموجبات الباحث/ة أو الباحثين/ات. .3

للقاء أعضاء  2019 كانون األول/ديسمبرمن خالل األسبوعين األولين ستُنّظم  حضور ورشة عمل .4

المقّدمة وتلقي التوجيهات حول التقارير  المًلحظاتوتقديم المشاريع للحصول على لجنة االختيار، 

المبادئ التوجيهية المالية و ،والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

والصندوق العربي للثقافة  وم االجتماعية)سيقوم المجلس العربي للعل واألخًلقية وتوقيع عقد المنحة.

على حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفقات في  ه الورشةحضور هذبتغطية نفقات  والفنون )آفاق(

 .(الميزانية

ربيع العام الذي سيعقد  للمجلس العربي للعلوم االجتماعية الرابع المنتدى فيوتقديم عرض  حضور .5

تغطية  والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( االجتماعية المجلس العربي للعلوم سيتولى) 2020

 .(الميزانيةعلى حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفقات في  حضور هذا الحدثنفقات 
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والصندوق إعداد محتوى عن البحث للموقع االلكتروني الخاص بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية  .6

 .المشروع ولمحات عن الباحثين( )مثل وصفالعربي للثقافة والفنون )آفاق( 

شهر )يعتمد عدد التقارير على مدة المشروع(. ينبغي أن أ 6سردية ومالية دورية كل  تقديم تقارير .7

 .نفقات المشروع لجميعيصاالت األصلية التقارير المالية اإل تتضمن

ا من انتهاء مدة المنحة 30تقديم تقرير سردي ومالي نهائي خًلل  .8  .يوما

 (.1المخرجات المحددة في المقترح المقدم وفقاا للجدول الزمني للمشروع )المرفق إنتاج  .9

 

، والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( ما هي الفعاليات التي ينظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 حضرها؟أأن ي والتي يُفترض ب

ندوات في مؤتمرات  )آفاق( نالعربي للثقافة والفنووالصندوق قد ينظم المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية 

ة المشاركة في وورش عمل تهدف إلى تزويد الباحثين بمنصة لمناقشة أو نشر نتائج مشروعهم. نشجع بشدّ 

 هذه اللقاءات ولكنها ليست إجبارية.

 

طلع جهات بإ والصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( هل سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 أخرى على المعلومات المقدمة في إطار مقترحات المشاريع؟

والصندوق العربي للثقافة والفنون  من خالل تقديمك للطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعية

الحق في إطالع مؤسسات أخرى )بما في ذلك وكاالت مانحة( على معلومات بشأن عنوان البحث،  )آفاق(

وموقعه، ومعلومات االتصال بالباحثين. في حالة وجود ظروف قاهرة، يمكن إجراء استثناءات لذلك  وأهدافه،

 .بناء على طلب المتقدمين

 

 


