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 األهلية

 

 ؟يإذا لم أكن حاصالً على درجة الدكتوراه في وقت تقديم الطلب، فهل يمكنني تقديم طلب كباحث فرد

ً أن تحصل على شهادة الدكتوراه قبل على مقدم . 2018 يناير/كانون الثاني  نعم. ولكن فقط إذا كان متوقعا

 .2018 يناير/ كانون الثاني 1قد حصل على درجة الدكتوراه بتاريخ أقصاه الطلب أن يكون 

 

 في فريق بحثي؟كعضو هل يمكنني تقديم طلب 

 .البحثية الفرق ومشاريع الفردية للمشاريع مفتوح البحثية المنح برنامج إن  . نعم

 

 بحثي؟ فريق ضمن كعضو بطلب التقدم يمكنني هل دكتوراه، طالب أكن لم إذا

ب الدكتوراه برنامج في المسجلين أو ماجستير شهادة على الحائزين المتقدمين إن. نعم  للتقدم بهم مرح 

ًسا  الرئيسي الباحث يكون حيث ،بحثي   فريق ضمن كأعضاء  كان إذا. الدكتوراه شهادة يحمل عالًما متمر 

 المقترح البحث يرتبط كيف بوضوح المقترح يحدد أن يجب ،الدكتوراه برنامج في مسجًل  المشارك الباحث

 .الدكتوراه ببرنامج( يرتبط ال أو)

 

 البحثّي؟ الفريق يضمّ  أن يمكن باحثًا كم

 أن فقط واحد لباحث يمكن. أدنى كحد   وعضوين أقصى كحد أعضاء أربعة من البحثي الفريق يتألف أن يمكن

 .مشاركين باحثين اآلخرون األعضاء وسيُعتبر الرئيسي الباحث يكون

 

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

 أبحاثاً في المنطقة العربية فقط؟

نحن نحب ذ مقترحات المشاريع التي تركز بصفة أساسية على مواقع في المنطقة العربية، إال أننا  كل.نعم و

. لكن نرحب أيضاً بمقترحات المشاريع التي تسعى إلجراء أبحاث مقارنة بين المنطقة العربية ومناطق أخرى

ية تكاليف البحث المنفذة يجب أن تخصص معظم المنحة المقدمة من المجلس العربي للعلوم االجتماعية لتغط

 .في المنطقة العربية
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برنامج المنح البحثية للمجلس ضمن  مةدهل توجد قيود جغرافية )ضمن المنطقة العربية( على المنح المق

 ؟ العربي للعلوم االجتماعية

المجلس العربي للعلوم االجتماعية األبحاث في أي جزء من المنطقة العربية وكذلك لألبحاث ل يمو   كل.

 المعنية بعدة مواقع في المنطقة. 

 

تشير الدعوة لتقديم المقترحات التي أعلن عنها المجلس العربي للعلوم االجتماعية إلى العلوم االجتماعية 

 مشاريع بحثية معنية بالعلوم اإلنسانية؟فهل يمكن أن تنظروا في مقترحات  .بصفة محددة

يضم و العلوم اإلنسانية.يهتم بو المجلس العربي للعلوم االجتماعية تعريفاً واسعاً للعلوم االجتماعيةيعتمد نعم. 

)األنثروبولوجي(، وعلم السكان، واالقتصاد،  العلوم االجتماعية األساسية مثل علم اإلنسانهذا التعريف 

وعلم االجتماع. كما أن التخصصات ذات الصلة مؤهلة للحصول  ،وعلم النفسوالتاريخ، والعلوم السياسية، 

على التمويل أيضاً، مثل الفنون، والعمارة، والجغرافيا، والقانون، واألدب، واللغويات، والفلسفة، والصحة 

متعددة التخصصات مثل دراسات النوع االجتماعي، والدراسات الثقافية، والدراسات  العامة، وكذلك المجاالت

 .اإلعلمية، ودراسات التنمية، والدراسات الحضرية

 

 ما هي الفترة المتوقعة إلجراء األبحاث؟

ا إلجراء شهرً  18ا لمدة أقصاها دعمً  توفر منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

 15و  2018نيسان/أبريل  15األبحاث. ويجب أن تنفذ األبحاث الممولة من المجلس خلل الفترة ما بين 

 .2019تشرين األول/أكتوبر 

 

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

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟ 

للحاصلين على منح وزماالت من المجلس العربي للعلوم االجتماعية سابقًا التقدم بطلب للحصول على  ال يحق

.  ويحق لكافة الحاصلين على المنح من 2016هذه المنحة إال إذا كانوا قد أكملوا منحهم قبل شهر آذار/مارس 

الجديدة، وبرنامج زماالت ما بعد  كافة برامج المجلس العربي للعلوم االجتماعية )برنامج النماذج الفكرية

وبرنامج مجموعات العمل( التقدم بطلب للحصول على هذه المنحة إذا وبرنامج المنح الصغيرة، الدكتوراه، 

 كانوا قد أكملوا منحهم.



 
 
 

6 
 

  هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

 عربياً" أو ال أحمل جنسية بلد عربي؟"عربي ولكنني لستبصفتي من بلد 

نعم. يرحب برنامج المنح البحثية بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية بمقترحات المشاريع من الباحثين 

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

جنسية أو ال يعتبرون "عرباً" )بنظر اآلخرين أو حسب نظرتهم هم لهويتهم(. المقدمون مؤهلون للحصول 

على المنح إذا كانوا ينتمون )وليس بالضرورة مواطنين( لبلد عربي سواء أكانوا يعيشون في المنطقة العربية 

الفلسطينيون الذين ال يحملون أية جنسية، واألكراد، أو أي فرد أو جماعة من المحرومين )على سبيل المثال 

   من الجنسية ألسباب سياسية(.

 

البحثية للمجلس العربي للعلوم المنح برنامج  ضمن هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة

 طقة العربية؟إذا كنت مواطناً في بلد عربي ولكنني أعيش خارج المن االجتماعية

تجدون  إلى الباحثين/ات المقيمين حاليًا في المنطقة العربية. تعطى نعم، لكن نلفت انتباهكم إلى أن األفضلية

الصيغة اإللكترونية لطلب المنحة والمتوفرة على الموقع اإللكتروني للمجلس أسئلة حول الجنسية السابقة في 

 .والحالية لمقدم/ة الطلب ومكان إقامته/ا

 

إذا   أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية هل

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

 خارج المنطقة العربية؟

ك بالمنطقة. ولن ينظر المجلس إال في طلبات الباحثين نعم. ولكن طلب المنحة سيقتضي منك تحديد علقت

نلفت انتباهكم إلى أن األفضلية تعطى إلى  .المعنيين بقضايا المنطقة والذين يتمتعون بخبرة بحثية جيدة فيها

 الباحثين/ات المقيمين حاليًا في المنطقة العربية.

 

البحثية للمجلس العربي للعلوم برنامج المنح ضمن هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة 

 إذا لم أكن من بلد عربي، ولكنني متخصص مهتم بالمنطقة العربية وعملي معني بها؟  االجتماعية

                                                           
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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غير متاحة لهذه الفئة من الباحثين   إن منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية كل.

 لألسف.

 

 بحث "استكشافي" يجهز لبحث طويل األمد سيتبع الحقاً؟هل أنا مؤهل لتقديم طلب إذا كان ال

مفتوحة للمشاريع البحثية في أي مرحلة  نعم. إن منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

 ."االستكشافية" من مراحل تطويرها، بما في ذلك المرحلة

 

على تمويل المشاريع البحثية   للعلوم االجتماعيةهل ستقتصر منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي 

 القائمة على األبحاث اإلمبيريقية؟

معنية بالمشاريع البحثية القائمة على  نعم. إن منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

العمل الميداني بمفهوم  األبحاث اإلمبيريقية، وتحليلها وكتابتها، ولكن ليس بالضرورة أن تكون معتمدة على

العمل الحقلي مع األفراد والجماعات فمن بين مصادر المعلومات األخرى المحتملة السجلت التاريخية 

 .وتحليل النصوص، وغير ذلك

 

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

 محددة؟التي تعتمد منُهٍجيات 

مفتوحة للمشاريع البحثية التي تقترح  إن منح برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية كل.

 .خططاً بحثية تعتمد أساليب بحثية متنوعة كمية و/أو نوعية

 

 إجراءات تقديم الطلبات

 

 االجتماعية؟كيف يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة من المجلس العربي للعلوم 

الموقع اإللكتروني التابع للمجلس العربي تقديم الطلب عبر شبكة اإلنترنت. وسيتوفر هذا الطلب عبر  يكعل

 . 2017/أغسطس آب 10 اعتباراً من للعلوم االجتماعية

 

http://www.theacss.org/
http://www.theacss.org/
http://www.theacss.org/
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فهل يعني هذا بأنني لن أستطيع تقديم  ليس بإمكاني تقديم طلب عبر شبكة اإلنترنت بسبب صعوبات تقنية.

 طلب للحصول على منحة من برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

في حالة وجود ظروف خاصة سيقبل المجلس العربي للعلوم االجتماعية بالطلبات المطبوعة على الورق.  كل.

قبل فترة كافية  )grants@theacss.org( ق المجلسوإذا رغبت بمناقشة هذا الخيار، فعليك االتصال بفري

، وذلك من أجل الحصول 2017تشرين الثاني/نوفمبر  27 من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الذي يحل في

 .على تعليمات إضافية حول كيفية تقديم الطلبات غير اإللكترونية

 

برنامج المنح  من خامسةفي إطار الدورة ال هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على منح ما

 ؟للمجلس العربي للعلوم االجتماعيةالبحثية 

 27 يوم )بتوقيت القدس/بيروت(  مساءً  23:00يجب تعبئة النموذج اإللكتروني للطلب وتقديمه قبل الساعة 

 قبل الطلب تقديم بعملية يبدأ أن البحثي الفريق في الرئيسي الباحث على .2017تشرين الثاني/نوفمبر 

 مرات عدة التحقق المشاركين الباحثين من سيُطلب ألنه الطلبات لتقديم األخير الموعد من األقل على أسبوعين

وفي حالة مواجهة أي مشاكل تقنية في استخدام النظام اإللكتروني لتقديم  .اإللكتروني الطلب نموذج من

الطلبات، يرجى التأكد من إرسال المواد المطلوبة عبر البريد اإللكتروني على العنوان 

grants@theacss.org وذلك قبل حلول الموعد النهائي. 

 

 جب علّي إكمال تعبئة نموذج الطلب اإللكتروني في جلسة واحدة؟هل ي

 10 د من المرات خلل الفترة ما بينيمكنك العودة إلى الطلب على موقع اإلنترنت لعدد غير محدو كل.

وحتى حلول الموعد النهائي. يرجى التأكد من تخزين ما قمت به من عمل على نموذج    2017/أغسطس آب

ً من الطلب وسيتضمن نموذج الطلب تعليمات مفصلة حول كيفية القيام  .الطلب في كل مرة تنجز فيها قسما

 .الطلب، فلن تتمكن من تعديل المعلومات التي أدخلتهاتقوم بتقديم بذلك. وحالما 

 

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

 الطلب؟

المجلس العربي للعلوم االجتماعية بملحظات عامة حول ما إذا كان موضوع  كل. يمكن أن يزودكنعم و

يستوفي شروط البحث المقترح يقع ضمن إطار الموضوع الذي تغطيه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية، و

http://grants@theacss.org/
http://grants@theacss.org/
http://grants@theacss.org/
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لحظات حول محتوى أو بتعليقات وم كاألهلية وأسئلة محددة تتعلق بالمواد المطلوبة. إال أن المجلس لن يزود

 .السردي كومقترح كجودة طلب

 

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

 ناجحة.التقديم الملحظات والتعليقات حول الطلبات غير ال نستطيع  لألسف كل.

 

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

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

 التماسك النظري والمفاهيمي ومراجعة األدبيات، .2

 ث،بما في ذلك أخلقيات البح المنهجية، .3

  ،األثر المحتمل(/المخرجات )النشر .4

 إمكانية تنفيذ البحث )السير الذاتية/مؤهلت الباحثين/الجدول الزمني(. .5

 

 مكونات الطلب

 

 اإلنترنت؟ عبر الطلب استمارة بملء يبدأ أن يجب من

، على الباحث المشاريع للفرق البحثيةحالة ي ف. اإلنترنت عبر الطلب ملء عن مسؤول الرئيسي الباحث إن

 اتباع الخطوات التالية: ي يسالرئ

 بملء استمارة الطلب.البدء  .1

   .ية الخاصة بهالمعلومات الشخصية والمهن إضافة .2

 بالباحثين الخاصة( الهاتف ورقم اإللكتروني البريد) االتصال ومعلومات سماءإضافة أ .3

 المشاركين، بالباحثين الخاصة االتصال ومعلومات األسماء إضافة بعد. المشروع في المشاركين

 مشروع البحث، ىيتم إعلمه من خللها بإضافته إل تلقائية إلكترونية رسالة باحث كل   سيتلقى

 والبلدان االسم ذلك في بما) من خلل رابط والمهنية الشخصية معلوماته إضافة فيها منه طلبيُ و

 مختصرة ذاتية وسيرة الحالية المؤسسة/الحالية والوظيفة اإللكتروني والبريد جنسيتها يحمل التي

نتهي ت (.الصلة ذات والمنشورات يفي،الوظ والتاريخ يجيدها، التي واللغات كلمة، 100 تتجاوز ال
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لمتابعة االباحث الرئيسي لى ع صلحية الرابط في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ إرسال الرسالة.

لن . في الوقت المحدد الشخصي ملفه صفحة منهم واحد كل   يستكمل لكي المشاركين الباحثين مع

 الباحثون يضيف أن ىللباحث الرئيسي بتقديم الطلب النهائي إليسمح نظام تقديم الطلبات 

 .بهم الخاصة المعلومات كافة المشاركون

 المستندات والمرفقات المطلوبة. إضافة .4

 . تقديم الطلب الكامل .5

 

 الطلب؟ لتقديم الضرورية المعلومات هي ما

 :توفير ما يليلتقديم طلب منحة، عليك 

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

وتفاصيل عن السيرة الذاتية لجميع الباحثين الساعين للحصول على دعم من منح البرنامج، إضافة 

 :إلى تفاصيل حول المشروع المقترح، بما في ذلك ما يلي

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

 إجرائه(

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

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

ارات للنشر )عبر اإلنترنت أو المخرجات المقترحة للمشروع والتي قد تتضمن إصد -

مثلً، مواقع  ) مطبوعة(؛ ورسائل وأطروحات الماجستير والدكتوراة، وموارد أكاديمية

، والعروض البصرية بما في (إلكترونية، تطوير مناهج، قوئم المصادر والمراجع/ببلوغرافيا

 .ذلك المعارض واألفلم والوسائط األخرى

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

كلمة،  100والبريد اإللكتروني، والمنصب/المؤسسة حالياً، وسيرة مختصرة ال تزيد عن 

والتحصيل العلمي، واللغات التي يجيدها الباحث، والتاريخ الوظيفي، والمواد المنشورة ذات 

  الصلة(.

ف اسم  - أكاديمي يمكن له تقديم شهادة حول أهمية المشروع المقترح ومعلومات االتصال بمعر 

ف مع طلبك. وجدواه.  عليك تقديم خطاب التوصية من المعر 
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 كما سيطب منك تحميل المستندات التالية على استمارة تقديم الطلب:

 

 الخاص اإللكتروني الموقع مراجعة يُرجى( التباعد مزدوجة صفحة، 15 يتخطى ال) سردي مقترح .1

 .المعلومات من المزيد على للحصول المقترحات لتقديم والدعوة االجتماعية للعلوم العربي بالمجلس

 الموقع مراجعة يُرجى( التباعد مفردة أقصى كحد صفحتان) والمخرجات الزمني الجدول: 1 المرفق .2

 على للحصول المقترحات لتقديم والدعوة االجتماعية للعلوم العربي بالمجلس الخاص اإللكتروني

 .المعلومات من المزيد

 (.اإللكتروني الموقع على المتوفر النموذج ملء خلل من تُستكمل) المشروع ميزانية: 2 المرفق .3

 من دعم على الحصول إلى يسعى باحث لكل بالمنشورات الئحة تتضمن الذاتية السير: 3 المرفق .4

 .االجتماعية للعلوم العربي للمجلس التابع البحثية المنح برنامج

 على التوقيع الفريق أعضاء جميع من يطلب الفريق. أعضاء يملؤه مكتمل إقرار نموذج: 4 المرفق .5

 بالمشروع التزامهم عن للتعبير( ممسوحة نسخة على توقيع أو إلكتروني توقيع) النموذج هذا

 .1 المرفق في المحددة وأدوارهم

 .الطلب في المذكور األكاديمي المعّرف من توصية خطاب .6

 .باحث لكل الهوية بطاقة أو السفر جواز عن نسخة .7

 

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

. (2)المرفق  الموجودة على الموقع نموذج طلب ميزانية المشروععلى ميزانية المشروع أن تقدم بواسطة 

إذا كنت تتوقع إجراء  ،سبيل المثال)على  الخاصة بكالنفقات متعلقة ب إذا لم تكن متأكدا من أي من تفاصيل

مثًل: ، يرجى تقديم تقدير دقيق قدر اإلمكان )(كلفة تذاكر السفر رحلة ميدانية وغير متأكد من تواريخها أو

يتضمن النموذج تعليمات  . لن يتم النظر في النماذج الغير مكتملة.(2018 أكتوبر -أو سبتمبر 2018 بتمبرس

 ستمارة.تعبئة اال كيفية حولزه، ولكن باستطاعتك مراسلتنا إذا كان لديك المزيد من األسئلة مفصلة إلنجا

 

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

 النموذج، هذا في وااللتزام باإلرشادات المذكورة فيه. 1نعم. عليك استعمال النموذج المتوفر في المرفق 

 .المشاركين والباحثين الرئيسي الباحث بين العمل توزيع سيتم   كيف تذكر أن منك يُطلب
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 األقصى الباحثين عدد هو هذا هل. باحثين بأربعة الخاصة المعلومات إدخال سوى الطلب استمارة خولنيت ال

 الباحثين؟ من أكبر عددًا يضمّ  فريق تشكيل أردت لو ماذا البحث؟ فريق ضمن

ة أسباب لديك كان إذا ذلك، ومع. باحثين أربعة من أكثر تضم بحثية فرق تشكيل نُحب ذ ال نحن عامة،  ملح 

 المقترح ضمن خاصة رةمذك   في ذلك توضيح يرجى باحثين، أربعة من أكثر من مؤلفًا فريقًا تشك ل ألن تدفعك

نلفت اإلنتباه هنا إلى أنك تستطيع إضافة باحثين  .المسألة هذه في االختيار لجنة تنظر وسوف ،تقد مه الذي

مساعدين وإستشاريين وميس رين )مثًل: ميس ر مجموعة تركيز أودراسة(. عليك تحديد دور األفراد في األقسام 

 الخاصة بالمنهجية، والجدول الزمني، والميزانية.

 

 هل علي تقديم رسائل تعريف من أكاديميين؟

الطلب. الرجاء خطاب التوصية بوإرفاق أكاديمي ومعلومات االتصال به،  فمعر  اسم توفير يك عل .نعم

فك على مقترح بحثك كي يستطيع ال  .خطابهفي  رجوع إليهإطلع معر 

 

 ما هي المعلومات التي يجب ذكرها في خطاب التوصية؟

 على خطاب التوصية: 

ف أكاديمي وأن يكون موج   .1 ه معر   .للعلوم االجتماعيةًها إلى المجلس العربي أن ينص 

  .أن يُصاغ ويُقد م على ورقة رسمية .2

 .خبرتك البحثية ومؤهلتك العلمية التي تخولك القيام بهذا المشروعأن يتناول  .3

 

 كيف يمكن لي أن أتأكد أن الطلب الذي قدمته مكتمل؟

عربي للعلوم بعد أن ترسل الطب بنجاح عبر اإلنترنت، سوف تتلقى رسالة تأكيد إلكترونية من المجلس ال

 .االجتماعية

 

 معلومات تفصيلية حول المنحة

 

 يتم اإلعالن عن تقديم المنح؟متى 

 .2018شباط/فبراير  1 بحلول سيستلم جميع مقدمي الطلبات رسالة إلكترونية إلبلغهم بنتيجة عملية االختيار
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 حصول على المنحة؟للماذا يحدث بعد أن يتم إختياري 

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

 

 :تقوم بالتالي من المتوقع بعد ذلك أن

قترح النهائي المنقح مع الجدول الزمني والميزانية، بما يستجيب ألية ملحظات قدمتها لجنة متقديم ال .1

 .2018آذار/مارس  بل موعد أقصاهوذلك ق ، واإلستبيان حول أخلقيات البحث،االختيار

، حاصلين على المنححيث سيجتمع أعضاء لجنة االختيار وال 2018ربيع  حضور ورشة عمل في .2

ما يتعلق بتقديم التقارير  ويتم التعريف بالمبادئ التوجيهية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية في

من  كجزءقام ورشة العمل سوف ت عقود المنح.واألمور المالية وميثاق األخلقيات البحثية ويتم توقيع 

في ربيع  لذي سيعقدا ،نتدى البحوث الثالثم أال وهو لقاء أوسع للمجلس العربي للعلوم االجتماعية،

والمنسقين من برامج أخرى حاصلين على المنح لقاء الفرصة لك  ، ستسنحنتدىخلل الم . 2018

 اللقاء هذا نفقات بتغطية االجتماعية للعلوم العربي المجلس سيقوم) للمجلس العربي للعلوم االجتماعية.

 .(نيةميزاال في النفقات هذه رصد عدم نرجو لذا. حدة على

 

خالل منتدى البحوث التابع للمجلس العربي  2018ربيع  فيأن أحضر ورشة العمل التي ستقام  علي هل

 ؟للعلوم اإلجتماعية

يقوم وس. القبول المبدئي كاقتراحإذا لقي بحضور ورشة العمل هذه  كعن التزامتعبر بتقديم طلب للمنحة، 

ميع نفقات حضور ورشة العمل بشكل منفصل عن الميزانية المجلس العربي للعلوم االجتماعية بتغطية ج

 الممنوحة.

 

 للعلوم العربي للمجلس البحوث ومنتدى مؤتمر إلى فريقي من دعوتهم ستتم الذين األعضاء هم من

 االجتماعية؟

أي  :البحثي الفريق من لعضوين واإلقامة السفر نفقاتتغطية ب االجتماعية للعلوم العربي المجلسيقوم سي

 .فقط واحد مشارك باحثو الرئيسي الباحث
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  برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ةمتى يمكنني البدء بإجراء البحث المرتبط بمنح

 إذا ما تم اختياري للحصول على تمويل؟

)ولن يدعم  2018نيسان/أبريل  15يمكن للبحث الممول من المجلس العربي للعلوم االجتماعية أن يبدأ في 

 (.2018نيسان/أبريل  15 المجلس األنشطة التي تُجرى قبل

 

برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم  ةمتى يجب أن أنتهي من إجراء األنشطة المرتبطة بمنح

 إذا ما تم اختياري للحصول على تمويل؟  االجتماعية

 يوم رنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعيةمن ب خامسةالدورة الب ةتنتهي مدة البحث المرتبط

 .(2019تشرين األول/أكتوبر  15 عدب ن يدعم المجلس األنشطة التي تُقام)ول 2019تشرين األول/أكتوبر  15

 

 ؟ المقدمة في إطار برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ةما هي قيمة المنح

 دوالر أمريكي كحد أقصى 50,000 قيمتها، على أال تتخطى تعتمد قيمة المنحة على المشروع المقترح

توافق لجنة االختيار فقط على طلبات الميزانية التي تتناسب مع األنشطة المخطط لها  .الفرق البحثية لمشاريع

لجنة االختيار وفريق عمل المجلس العربي للعلوم االجتماعية  ستقوموالنتائج المتوقعة من المشروع. كما 

للمنحة مع  ضروري أن تتوافق القيمة اإلجماليةبمراجعة الميزانية المقترحة لكل مشروع، و ليس من ال

 الميزانية المطلوبة.

 

؟ وفي مقابل  ما هي الجوانب التي تغطيها منحة برنامج المنح البحثية للمجلس العربي للعلوم االجتماعية

 ذلك، ما هي الجوانب التي ال تغطيها المنحة؟

تكاليف السفر : نفقات العمل الميداني )بما في ذلك السكن بعيدا عن موقع المنزل(، ويةأن تشمل الميزانيمكن 

والتنقل المتعلقة بالبحث ونفقات المعيشة، وأتعاب الخبراء االستشاريين المستعان بهم لتقديم مشورة فنية محددة 

على المدى القصير، وتكاليف االجتماعات/ورش العمل، وكذلك شراء المعدات البحثية، والبرمجيات، 

يجب تقديم اإليصاالت عن جميع النفقات التي  والكتب، والقرطاسية واللوازم األخرى. يرجى ملحظة أنه

 تكبدتها كجزء من التقارير المالية الخاصة بك.

 

 النفقات التي ال تغطيها المنحة فهي:أما 
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النفقات اإلدارية للجامعات أومراكز البحوث، و نفقات السفر والتسجيل للمؤتمرات وورش  -

 العمل. 

الموافقة على تخصيص جزء من المنحة في ظل ظروف استثنائية، يجوز للجنة االختيار  -

للرواتب أو استبدال الرواتب. ومع ذلك، فإن المبلغ المخصص لذلك ال يمكن أن يتجاوز ثلث 

 الميزانية الكلية المطلوبة.

 

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

 االجتماعية، فهل يمكنني أن أقبل دعم تمويلي من مصادر أخرى؟

تمويل من المجلس العربي للعلوم االجتماعية ومن منظمة أخرى لتغطية النفقات أن تقبل  نعم، ولكن ال يجوز

لنفقات التي تفصل ا ذاتها في الوقت نفسه. وسيطلب المجلس العربي للعلوم االجتماعية ميزانية واضحة

تغطيها كل جهة. وقد يقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية باالتصال بالجهة المانحة األخرى للستفسار 

 عن ترتيبات مشاركة النفقات. 

 

 هل يمكنني تخصيص جزء من المنحة لراتبي أو الستبدال راتبي؟ 

هذا  باحث الرئيسي على أال يتجاوزيجوز للجنة االختيار الموافقة على تخصيص جزء من المنحة لراتب ال

 39,000المطلوبة. علی سبيل المثال، إذا کان مبلغ المنحة المطلوب  اإلجماليةالميزانية  قيمة ثلث المبلغ

 دوالر أمريكي لدفع راتبك. 13,000دوالر أمريكي، ال يمکن تخصيص أکثر من 

 

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

 الجامعات التي يعملون بها؟

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

 .تغطي نفقات إدارية عامة للجامعة
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 المجلس من المنحة أموال الفريق أعضاء من عضو كل يتسلم هل فريق، في كعضو بطلب التقدم عند

 االجتماعية؟ للعلوم العربي

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

 تقديم مسؤولية الرئيسي الباحث عاتق على وتقع كما. الفريق أعضاء على األموال توزيع مسؤولية عاتقه

 .والتقارير اإليصاالت جميع

 

ما الذي سيكون مطلوباً من الحاصلين على المنح حالما يستلموا التمويل من برنامج المنح البحثية للمجلس 

  ؟ العربي للعلوم االجتماعية

، على 2018شهرآذار/مارس  ، في تاريخ أقصاهيزانيةتقديم مقترح منقح، مع الجدول الزمني وطلب الم .1

  .قدمتها لجنة االختيار في قرار قبولها األوليأن يستجيب لطلبات التوضيح أو التفصيل التي 

 تعبئة االستبيان حول أخلقيات البحث.    .2

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

وتقديم للقاء أعضاء لجنة االختيار،  2018من عام  ستُنظ م في فصل الربيع حضور ورشة عمل .4

المقد مة للمجلس العربي للعلوم وتلقي التوجيهات حول التقارير  الملحظاتاريع للحصول على المش

ن م اورشة العمل جزءا  قد تكون المبادئ التوجيهية المالية واألخلقية وتوقيع عقد المنحة.و االجتماعية،

 ،لوم االجتماعيةللمجلس العربي للع الثالثمنتدى البحوث حدث ينظ مه المجلس على نطاق أوسع، أي  

. )سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بتغطية 2018 من عام ربيعفصل الالذي سيعقد خلل 

 .(الميزانيةعلى حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفقات في  حضور هذا الحدثنفقات 

ي شهر الذي سيعقد ف للمجلس العربي للعلوم االجتماعية الرابعالمؤتمر  وتقديم عرض خلل حضور .5

)سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بتغطية نفقات في لبنان.  بيروتفي  2019أبريل/نيسان 

 .(الميزانيةعلى حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفقات في  حضور هذا الحدث

إعداد محتوى عن البحث للموقع االلكتروني الخاص بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية )مثل وصف  .6

 .ولمحات عن الباحثين( المشروع

شهر )يعتمد عدد التقارير على مدة المشروع(. ينبغي أن أ 4سردية ومالية دورية كل  تقديم تقارير .7

 .تتضمن التقارير المالية االيصاالت األصلية لكافة نفقات المشروع

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

 (.1حددة في المقترح المقدم وفقاا للجدول الزمني للمشروع )المرفق إنتاج المخرجات الم .9
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 حضرها؟أأن ي ما هي الفعاليات التي ينظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية، والتي يُفترض ب

منتدى البحوث على هامش  2018قد تعقد في ربيع حضور ورشة عمل يك يتعين علإذا حصلت على المنحة، 

 ،2019 إضافةً إلى ورشة عمل ثانية خلل ،2018المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية في ربيع الذي ينظمه 

قد ينظم المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية  ندوات  ،على أن يتم اإلعلن عنها بشكل مسبق. باإلضافة إلى ذلك

روعهم. ونشجع بشدة في مؤتمرات وورش عمل تهدف إلى تزويد الباحثين بمنصة لمناقشة أو نشر نتائج مش

 المشاركة في هذه اللقاءات ولكنها ليست إجبارية.

 

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

 مقترحات المشاريع؟

أخرى )بما من خلل تقديمك للطلب، فإنك تمنح المجلس العربي للعلوم االجتماعية الحق في إطلع مؤسسات 

في ذلك وكاالت مانحة( على معلومات بشأن عنوان البحث، وأهدافه، وموقعه، ومعلومات االتصال بالباحثين. 

 في حالة وجود ظروف قاهرة، يمكن إجراء استثناءات لذلك بناء على طلب المتقدمين .


