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 المشاركة

 ؟ المشاركة   طلب ب   م التقد    يتم    كيف  •

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

   research@ettijahat.org لكترونياإل

 الطلبات؟   لتقديم   النهائي   الموعد   هو   ما  •

  هذا  بعد يصل طلب أي في  ينظر ولن ،بتوقيت بيروت 2021 يوليو /تموز  1 ليل منتصف حتىاستقبال الطلبات  يتم

 . التاريخ

 ؟ المختارة   البحثي ة   المقترحات   لعدد   أقصى   أو   أدنى   حد   هناك   هل  •

 . 2021لدورة العام  بحثيًا مقترحًا 20 اختيار سيتم 

 لب؟ الط   استمارة   استالم   تأكيد   سيتم   هل  •

  من  التأكد يرجى  اإلشعار استالم عدم  حال وفي  اإللكتروني البريد على إشعار استالم خالل من  التأكيد يتم  نعم،

 .الطلب  إرسال  إعادة أو العنوان صح ة

 
 والمشاركات المشاركون

 ؟ بحثي   بمقترح   التقدم   ا / له   يحق   من  •

والعامالت    العاملين  إلى  إضافة   أوروبا  في   يقيمون  ومنالمنطقة العربية    من  األفراد الباحثات والباحثين    لجميع   يحق

 البرنامج.    إلىمجال الفنون والمؤطرات والمؤطرين الفنيين والفنانات والفنانين التقدم  في

 المشاركة في بحث واحد؟   أو باحثة   باحث   من   ألكثر   يمكن   هل  •

  فيها  يذكر واحدة استمارة خالل نم إليها مالتقد  يتم والتي المشتركة، باألبحاث ثقافة مستقلة  - اتجاهات  بترح 

إلى أدوارهم، وتعامل هذه االستمارة معاملة بحث واحد بغض النظر   إضافة   المشاركين الباحثينو الباحثات سماء أ

 في البحث. والمشاركات عن عدد المشاركين 

 البلدان؟   جميع   من   والباحثين   ات للباحث   مفتوح   البرنامج   إلى   التقدم   هل  •

والمهتمين من المنطقة العربية بغض النظر عن عمرهم أو مكان  هذه الدعوة متاحة للتقدم إلى كافة المهتمات 

 تواجدهم.

 البرنامج؟   هذا   إلى   التقدم   يمكنني   هل   األخرى،   مستقلة ثقافة    –   اتجاهات من أحد برامج    ة / مستفيد   أنا  •

  يمكن  ولكن عام، بشكل برامجها من المستفيدينو المستفيداتعلى توسيع دائرة  ثقافة مستقلة – اتجاهات تعمل

العمل ضمنها قبل بداية البرنامج  أنهت /من برامج أخرى قد أنهى ة/المستفيد يكون أن  بشرط البرنامج إلى التقدم

 . ة/واحد ة /مشروعين في نفس الوقت لمستفيد ثقافة مستقلة  -  اتجاهاتالجديد، فال تدعم 

 كة؟ المشار   أبحاث   ج برنام   من   السابقة   الدورات في    وا شارك   لمن   يمكن هل   •

ورة  إلى مرحلة التدريب التقدم إلى الد  والم يصلتم قبولهم أو  ممن  السابقة  الدوراتفي  وامن تقدم لكل  يحق

 .  االستثنائية الحالية

 البرنامج   إلى   التقدم   البحثي ة   للتجمعات   يمكن   هل  •

 . اإلطالق خاص بالباحثات والباحثين األفراد هذا
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 والنتائج  االستمارة

 العربية؟   اللغة   غير   بلغة   االستمارة   طلب   تقديم   يمكن   هل  •

 . أخرى بلغات  سابقة أبحاث  من نماذج إرفاق على أنه يمكن أن يتم  ، حصرًا البحث  بلغة ملء استمارة التقدم  يتم

 ؟ واحد   بحث   من   أكثر   تقديم   يمكن   هل  •

 . ة /مشارك لكل واحدة استمارة بقراءة اللجنة تقوم

 الطلبات؟   اختيار   عملية   تتم   كيف  •

  المقترحات  واختيار للتحكيم، الصالحة الطلبات بدراسة الثقافي  والنقد متخصصة بالبحثو مستقلة  علمية  لجنة تقوم 

  من  عضو كل قبل  من  الطلبات دراسة األولى  في  يتمعلى مرحلتين:  الطلبات دراسة  تتم .دعمها  سيتم التي البحثية

  جماعية  والثانيةال تكون ألي من األعضاء معرفة بمن هم األعضاء اآلخرون،  وبحيث فردي بشكلٍ  اللجنة أعضاء

 واختيار البحثية للمقترحاتالقائمة القصيرة  لمناقشة ،مقاطعة نتائج التقييم الفردي بعد  اللجنة أعضاء يجتمع حيث

 . وتبقى أسماء أعضاء اللجان سري ة إلى حين إعالن النتائج. النهائية قائمةال

 األبحاث؟   مقترحات   اختيار   في   اللجنة   تعتمدها   التي   المعايير   هي   ما  •

 : هي معايير خمسة على  البحثية للمقترحاتاللجنة في اختيارها  تعتمد

o  للمقترحالجودة المفاهيمية   

o  سالمة المنهجية 

o   دقة األهداف البحثية وتطابقها مع محاور التقدم إلى البرنامج 

o   الصلة بممارسات إدارة الفنون 

o ( األ، الموضوع عرض  آليةقابلية القراءة )سلوب 

 

 البرنامج؟   يدعمها   ال   التي   الطلبات   أنواع   هي   ما   •

o الرئيسية  ومحاورهالبحثية التي ال تتوافق مع اإلطار العام للبرنامج   المقترحات 

o سلفًا  المنجزة البحثية  األوراق 

o الدكتوراه أو الماجستير درجة لنيل  سلفًا  المقدمة األطروحات 

o نقدية حول إنتاج فني محدد مثل كتاب أو عرض مسرحي ال المراجعات  

 ؟ النتائج   تعلن   كيف  •

الرسمي   الموقع  على  التحكيم  نتائج  ستنشر كما  بالبرنامج للمشاركة  فقط  المقبولينو المقبوالت  إعالم سيتم

 . بوك فيس صفحة المؤسسة على  وعلى  www.ettijahat.orgللمؤسسة: 

 التحكيم؟   نتائج   تعلن   متى  •

 إغالق باب التقد م. بعد أسابيع  خمسة  إلى  أربعة من  تقدرمهلة  بعد
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 األبحاث

 العربية؟   اللغة   غير   أخرى   بلغة   يكون   أن   للبحث   يمكن   هل  •

 .العربية اللغة  هيالبحث  إنجاز  لغة

 للبحث؟   المتوق ع   النهائي   الحجم   هو   ما  •

األبحاث   إنجاز  مهلة  أنبعين االعتبار  مع األخذ  كلمة  20000و 12000 بين  هو لألبحاث المقترح  المتوقع المعد ل 

 . ستة أشهر  ي وتحريرها ه

 ؟ األبحاث   لمقترحات   محد دة   مواضيع   هناك   هل  •

 : وهي ،بحدودها  االلتزام الباحثينو الباحثاتعلى   محاور أربعةالمقترحات بل تحد د  مواضيع اتجاهاتتحد د  ال

o والمهي منة  الرسمية السرديات  أطر خارج  التاريخ  كتابة  صعيد  على الفنون  أدوار 

o الفنون مع أسئلة الفضاء العام   اشتباك 

o السوري  الس ياق في  واإلبداعية الفنية االنتاجات في  والتغير الجديد مفهوما 

o  المقارنة بين اإلنتاج الفني السوري واإلنتاج الفني في المنطقة العربية   دراسات 

 

 والنشر الفكري ة الحقوق

 بحاث؟ لأل   الفكرية   الحقوق   يمتلك   من  •

  اسم  كر ذ على الحفاظ  مع  األغراض ولكل أنجزوها التي  األبحاث على الحقوق كامل الباحثات والباحثون يمتلك

 . مستقلة ثقافة  -  تجاهاتاو البرنامج

 المنجزة؟   لألبحاث   والنشر   االستخدام   حق   يمتلك   من  •

ألغراض غير   المشروع تنفيذ وبعد خالل المنجزة األبحاث ستخداما حق وشركائها ثقافة مستقلة - اتجاهات تمتلك

 . ربحية

 ؟ نشر األبحاث   سيتم   متى  •

والحقًا باإلنكليزي كما سيتم  2022في النصف األول من العام  رونيًاتإلك باللغة العربية  األوراق البحثيةنشر  يتم

آفاق،   -تنظيم لقاءٍات مع الباحثات والباحثين حول إنتاجاتهم بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون

 . والمجلس العربي للعلوم االجتماعية
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