
اإلشكالّيات األخالقية يف العلوم االجتامعية: منح للبحوث والتشبيك والنرش

هل شاركت يف أّي من برامج املجلس العريب للعلوم االجتامعية املحّددة اآلتية؟

 هل لديك ما تقوله بشأن
 أّي من القضايا األخالقية

اآلتية؟

 هل ترغب يف الحصول عىل متويل من املجلس لتوضيح أفكارك واملشاركة يف النقاش حول اإلشكالّيات األخالقية يف
بحوث العلوم االجتامعية من خالل إجراء أحد األنشطة اآلتية؟

ورقة التأّمالت

العمل امليداين

نشاط لنرش نتائج البحث

نشاط لنرش نتائج البحث

العمل امليداين

ورقة التأّمالت

 التدريب عىل

البحث التشاريك

 الدراسات

النقدية لألمن

 برنامج املنح

الصغرية

 برنامج الزمالء

الناشئني

 برنامج البحوث

حول الفنون

 برنامج املنح

البحثية

عالقات القّوة األمن  احرتام املشاركني
يف البحث

املواد املطلوبة الستكامل 
ملء طلب التمويل 

لجميع األنشطة:

 صفحة مكتملة ومحّدثة

 بالبيانات الشخصية عىل

 منصة طلبات املجلس

العريب للعلوم االجتامعية

 نسخة من جواز

 سفر ساري

 املفعول أو بطاقة

هوية

 منوذج مكتمل

 بالجدول

 الزمني

واملخرجات

 منوذج طلب

 مكتمل

 مليزانية

املرشوع

بيان بحثي 

)مجموع 

سّت 

صفحات( 

السرية الذاتية املحّدثة 

والئحة باملنشورات )مع 

روابط( واملنح أو الجوائز 

املتلّقاة 

 استامرة

 طلب

 إلكرتونية

معبّأة

امللفات التكميلية اإلضافية املحّددة الالزمة لطلب التمويل الخاّص بكم:

* ملّخص من 500 كلمة للمرشوع البحثي 

الجديد

* ملّخص من 500 كلمة للمرشوع السابق 

املمّول من املجلس

* الئحة باملخرجات املتوقعة 

* وصف التحديات األخالقية التي 

واجهتها سابًقا ورشح األساس املنطقي 

الختيار العمل امليداين كطريقة للتعامل 

مع هذه التحديات

* تحديد الجمهور املستهدف 

* جدول األعامل املقرتح وشكل النشاط

* ملّخص من 500 كلمة لنشاط النرش املخطّط له

* ملّخص من 500 كلمة للمرشوع السابق املمّول من 

املجلس

* الئحة باملخرجات املتوقعة 

* وصف التحديات األخالقية التي واجهتها سابًقا ورشح 

األساس املنطقي الختيار نشاط النرش كطريقة للتعامل 

مع هذه التحديات

* تحديد الجمهور املستهدف والخطط 

املستقبلية للنرش خارج املجلس

* ملّخص من 500 كلمة لورقة النرش املقرتحة

* ملّخص من 500 كلمة للمرشوع السابق 

املمّول من املجلس

* وصف التحديات األخالقية التي واجهتها 

سابًقا ورشح األساس املنطقي الختيار كتابة 

ورقة التأمالت كطريقة للتعامل مع هذه 

التحديات

 تقارير العمل املخرجات

 امليداين

 املنشورات

 )اإللكرتونية

)واملطبوعة

 مالحظات العمل

 امليداين أو املالحظات

اليومية

 تقارير عن

النشاط

 املوارد

 الرتبوية

 دراسات

الحاالت

املدّونات املواد السمعية/

 البرصية

للمجلس العريب والعلوم 

االجتامعية والصندوق العريب 

للثقافة والفنون )آفاق( 

فقط ملنح الدراسات 

االستطالعية

TERG مجموعة املنح البحثية للعام 2018


