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 ؟المشاركة طلبب التقدم يتم كيف 

 البريد عبر المطلوبة المرفقات مع وارسالها ،www.ettijahat.org الموقع على المتوفرة االستمارة تعبئة خالل من

   research@ettijahat.org االلكتروني

 

 الطلبات؟ لتقديم النهائي الموعد هو ما 

 .التاريخ هذا بعد يصل طلب أي في ينظر ولن ،2015آب  31 يوم نهاية حتىاستقبال الطلبات  يتم

 

 مشاركة؟ال بطلب التقدم له يحق من 

 بين أعمارهم تتراوح ممن برنامجلل التقدم السوريين الفلسطينيين من بحكمهم ومن السوريين الباحثين لجميع يحق

 .سنة 35و 22

 

 العربية؟ اللغة غير أخرى بلغة االستمارة طلب تقديم يمكن هل 

 ال

 

 واحد؟ مشروع من أكثر تقديم يمكن هل 

 تقوم اللجنة بقراءة استمارة واحدة لكل مشارك.

 

 هل يمكن ألكثر من باحث المشاركة في بحث واحد؟ 

ترحب "اتجاهات. ثقافة مستقلة" باألبحاث المشتركة، والتي يتم التقدم إليها من خالل استمارة واحدة يذكر فيها اسماء 

الباحثين المشاركين، إضافة إلى أدوارهم، ولكن تعامل هذه الطلبات معاملة بحث واحد بغض النظر عن عدد 

 المشاركين في البحث. 

 

 البلدان؟ جميع من للباحثين مفتوح برنامجلل التقدم هل 

، حيث تقوم المقيميين في سوريا ولبنان ينالفلسطيني من بحكمهم ومن نيالسوري الباحثات و ينللباحث يتوجه البرنامج

، وفي حال كان هناك باحثين مقيمين خارج المشاركين خالل التدريبوإقامة "اتجاهات. ثقافة مستقلة" بتغطية نقات 

   .قبولهم فعليهم تأمين نفقات السفر بينما تغطي اتجاهات نفقات اقامتهمسوريا ولبنان وتم 

 

 البرنامج؟ في المشاركة لي يحق هل منجز، بحث لدي 

  .قبل من منشورة أو منجزة غير بحثية أوراق بتقديم المشاركون ويتعهد أي أبحاث منجزة سابقًا. تقبل ال

 

 كة؟المشار برنامجمن ال الدورات السابقةشارك في  لمن يمكن هل 

 .الحاليةالدورة  التقدم إلى ولم يصل إلى مرحلة التدريب الدورات السابقةمن تقدم في  للك يحق

 

 الطلب؟ استمارة باستالم التأكيد سيتم هل 

 .عادة ارسال ايميل لتأكيد استالم الطلبفي حال عدم استالم االشعار يرجى إ، ونعم
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 الطلبات؟ اختيار عملية تتم كيف 

 لصاحب الذاتية السيرة الكترونيًا، ملئها بعد االستمارة) عنها المعلن الشروط لجميع المستوفية الطلبات دراسة تتم

متخصصة بالبحث الثقافي باخيتار  علمية لجنة قومتو ،الشخصية( البطاقة عن ونسخة الدوافع، رسالة الطلب،

  المشاركين.

 

  التدريب؟هل يمكن المشاركة في البرنامج دون حضور 

المتقدمين التفرغ للمشاركة في الجلسات التدريبية التي ستنظم في بيروت خالل شهر إلى شهرين من تاريخ  على

 إعالن النتائج وتعتبر المشاركة فيها شرطًا للحصول على منحة التفرغ البحثي. 

 

 من التدريب؟  جزءحضور يمكن التغييب عن  هل 

 حاليًا المقيمين السوريين الباحثين من %20 نسبة إعفاء التحكيم للجنة يحقااللتزام بحضور التدريب، ولكن  يجب

 قوية ومهنية أكاديمية خبرة المتقدم أثبت حال في التدريبي البرنامج اتباع منأو في إحدى دول الجوار  سوريا داخل

 أحد بإشراف المباشر التدريب عن االستعاضة ستتم االستثناء من النوع هذا وجود حال في. الثقافي البحث مجال في

 .البحث تنفيذ مراحل خالل العمل على العلمية اللجنة أعضاء

 

 المشاركين؟ الباحثين لعدد أقصى أو أدنى حد هناك هل 

 .مشاركين ثالثة من احتياطية قائمة مع ين،مشاركة عشراختيار  سيتم

 

 االختيار؟ بنتائج المتقدمينجميع  بالغإسيتم  هل 

  www.ettijahat.org.الموقع على التحكيم نتائج ستنشر كما برنامجبال للمشاركة فقط المقبولين إعالم سيتم

 

 لالبحاث؟ الفكرية الحقوق يمتلك من 

 الحفاظ مع األغراض ولكل برنامجال خالل أنجزوها التي األبحاث على الحقوق كامل برنامجال في المشاركون يمتلك

 .االستخدام حاالت من حالة أي في" مستقلة ثقافة"اتجاهات.  ذكر على

 

 المنجزة؟ لألبحاث والنشر االستخدام حق يمتلك من 

 .المشروع تنفيذ وبعد خالل المنجزة األبحاث ونشر استخدام حقالمشاركين  مع"اتجاهات. ثقافة مستقلة"  تمتلك

 

 ؟برنامجالمخرجات نشر األبحاث جزء من  هل 

للتوصية بنشر األبحاث، أو  األبحاث بعد انجازها إلى لجنة قراءة متخصصة،تقديم ب" مستقلة ثقافة. اتجاهات" تقوم

 كتب ضمن وترويجها، كما تساعد في نشرها بنشر األبحاث الموافق عليها"اتجاهات" تعديلها أو عدم نشرها، وتقوم 

 .ربيةمحلية وع ودورياتصدارات إو


