
دعوة لتقدیم مقترحات أبحاث

2010دیسمبر 

أن تعلن عن دورة جدیدة من منح األبحاث، MERCیسعد مسابقة الشرق األوسط فى العلوم االجتماعیة 

اكتوبر15من ذوى الخبرة الى ارسال مقترحاتھم البحثیة الى البرنامج فى موعد أقصاهو تدعو الباحثین

ثین على استخدام مناھج العلوم االجتماعیة فى تناول المجاالت اآلتیة غیر أنھ ویشجع البرنامج الباح2010

. ال یشترط أن تقتصر المقترحات علیھا

المصلحة العامة و المجال العام و الحیاة والمشاركة الیومیة مقابل الفضاء الخاص و : الحیاة العامة-

.الحریات الشخصیة

ات العامة مثل الصحة و السكان و السیاسات االقتصادیة و البحث فى مجال الخدم: سیاسات التنمیة-

.االداریة و سن القوانین بشكل عام

البحث فى مجال القدرات التعلیمیة و التنشئة بما فى ذلك المواطنة و واقع : المعرفة و لقدرات التعلیمیة-

المناھج و المشاركة و استخدام تكنولوجیا المعلومات و) الجامعات و المدارس(المؤسسات األكادیمیة 

.الدراسیة لكافة الفاعلین فى العملیة التعلیمیة

القضایا االجتماعیة بما فى ذلك األبحاث فى مجال النوع االجتماعى و األسرة و الشیخوخة و الطفولة-



العالقات االقلیمیة و الدولیة و تتضمن األبحاث فى مجال العالقات االقتصادیة و الدبلومسایة وأوضاع ما-

.بعد الحروب و األثر النفسى و السیاسى للصراعات و مسارات اعادة البناء

لجنة اختیار األبحاث

توجھ البرنامج لجنة استشاریة تقوم أیضًا باختیار األبحاث للتمویل، وھى مؤلفة من خمسة من العلماء 

وباالضافة . راتھماالجتماعیین المعروفین بخدمتھم فى مؤسسات بحثیة و تعلیمیة بالمنطقة وسجل منشو

الى اختیار األبحاث التى یتم تمویلھا، تناقش اللجنة أیضًا توجھات وأنشطة البرنامج من حیث موضوعات 

. الدراسة و االھتمام

: التأھل

و یتمتع .للمقیمیین فى البالد العربیة و تركیا حق التقدم لالشتراك فى مسابقة األبحاث وأنشطة البرنامج-

شخص بصرف النظر عن جنسیتھ، ممن یعمل بالمنطقة و یخطط للبقاء فیھا فى المستقبل بصفة المقیم أى 

ویسمح لغیر . والتمنع االقامة المؤقتة خارج المنظقة بغرض الدراسة من التأھل للمشاركة. القریب

. المقیمین بالمنطقة بالمشاركة كباحثین مشاركین فى المشروع

ن یتمتعون بخبرات ناجحة فى مجال البحث العلمى و یشجع البرنامج تقدم منح األبحاث الى األفراد الذی-

و .. على وجھ الخصوص الباحثین الذین حصلوا على الدكتوراة حدیثًا ومازالوا فى مقتبل حیاتھم المھنیة

فى حاالت استثننائیة یمكن تقدیم المنح أیضًا ألبحاث رسائل الدكتوراة فى المنطقة و التى یقوم بھا طلبة من 

أما فى حالة المشروعات التى یتقدم بھا فریق بحث، فینبغى أن . لمنطقة نفسھا،ا ذا كانت أبحاثًا متمیزةا

.یكون الباحث الرئیسى فیھا من حملة الدكتوراة

:المشروع النھائى

ویجب أن تتضمن خطة . تقبل المشروعات البحثیة و المراسالت باللغات العربیة و االنجلیزیة و الفرنسیة

روع النھائى كافة المعلومات و التفاصیل الضروریة كى تتمكن لجنة االختیار من فھم أفكار البحث المش

فى المشروعات التى ترى السكرتاریة استیفائھا لكافة الشروطوتنظر اللجنة العلمیة فقط. وخططھ

ة اال اذا كانت كما یجب أن یكون المشروع قائمًا بذاتھ والیعتمد على وثائق مساند. المنصوص علیھا

صفحة مطبوعة كحد أقصى 20تقع خطة البحث فى ). أوراق أو مقاالت للباحث الرئیسى(الوثائق مرفقة 

. باالضافة الى الجدول الزمنى و المیزانیة المقترحة و السیرة الذاتیة للباحث أو فریق البحث



ساعدة المتقدم فى اعداد المقترح بشكل لیس ھناك شكًال محددًا للمقترحات، ولكننا نقترح العناصر التالیة لم

: تام

:یجب أن تناقش خطة المشروع بصورة كاملة المسائل التالیة: أوال

األھداف الرئیسیة للبحث 

االطار النظرى للبحث مع االشارة الى ما توصلت الیھ األبحاث األخرى فى الموضوع عالوة على 

.ذى یقدمھ البحث المشترك فى ھذا المجالاالسھام ال

مراجعة األدبیات و تشمل تقویمًا لألبحاث السابقة وتحدید الفجوات الحالیة وبیان االلمام باألبحاث الدولیة و 

ومن األھمیة بمكان أن یتم وبوضوح كاف تحدید كدى اسھام البحث المقترح فى . االقلیمیة حول الموضوع

المنطقة ومن الضرورى توثیق االقتباسات والمراجع البیبلیوجرافیة توثیقًا الوضع الراھن لآلبحاث فى

.كامًال

منھجیة ووسائل البحث التى ستتبع لتوثیق أھداف البحث بما فى ذلك أسالیب جمع الیانات وتحلیلھا وتجمیع 

یل البیانات التى ولتحل. والبد من تناول مسألة الحصول علىالموافقت الالزمة لذلك. بیانات البحث المیدانى

تم جمعھا سابقًا كالمسوحات االحصائیة، ینبغى االشارة الى مصادر المعلومات أو البیانات التى تم جمعھا 

.ومدى توفرھا للباحث

:اضافة الى ما سبق، یجب أن توضح خطة المشروع األمور التالیة: ثانیًا

أھمیة النتائج المتوقعة لسیاسات التخطیط و التنمیة

لمستقبلیة لكتابة و نشر نتائج البحثالخطط ا

االحتیاطات المتخذة لحمایة حقوق المبحوثین وكیفیة الحصول على موافقتھم وحمایة سریة المعلومات 

.وتحدید أثر النتائج المحتملة، على أن تناقش ھذه المسألة وفقًا للقواعد األخالقیة لكل حقل معرفى

.سسة التى ینتمى الیھا الباحث أو غیرھا من المؤسساتاستخدام تسھیالت البحث المتوفرة فى المؤ

:ثالثًا یجب أن تحتوى خطة المشروع على المالحق التالیة

.كلمة250ملخص لمشروع البحث ال یتعدى : الملحق األول-



سیرة ذاتیة لكل باحث مع قائمة بأبحاثھ المنشورة : الملحق الثانى-

. شھرًا18و 12یستغرق البحث فى العادة مدة تتراوح بین : برنامج زمنى للمشروع: الملحق الثالث-

یتحدد حجم میزانیة البحث المطلوبة بحجم العمل المیدانى و عدد الباحثین : میزانیة البحث: الملحق الرابع-

وینبغى وضع قائمة بالباحثین والموظفین حسب مراكزھم الوظیفیة ومھامھم مع بیان . العاملین فى البحث

ویمكن . لذى سیخصصھ كل منھم للمشروع وكیفیة تحدید المخصصات المالیة تبعًا للمھام المختلفةالوقت ا

أن تتضمن بنود المیزانیة شراء التجھیزات الالزمة للبحث و أجور السفر و المواصالت والمكافآت 

. والمساعدات الفنیة و األدوات المكتبیة وغیرھا

اضغط ھنا لتحمیل مثال من میزانیة بحث

دوالر 15000ال تتعدى قیمة المنح المقدمة للفائزین 

كما یجب أن تبین المیزانیة بوضوح اذا ما كان ثمة مصادر تمویل أخرى أو ما اذا قد تم التقدم لجھات 

مت تغطیتھا كلیًا أو جزئیاأخرى بطلبات تمویل وماھى البنود التى ت

لتمویل بحث أطروحة الدكتوراة، یتعین على الطالب أن یرفق رسالة تقویم واحدة على األقل لھ ولمشروعھ 

من المشرف المباشر عن رسالة الدكتوراة یبین فیھا المستوى العلمى للطالب واستعداده للقیام بالبحث 

. المیدانى وأوجھ قوتھ وضعفھ

:ئیةالمواعید النھا

2010اكتوبر15الموعد النھائى الرسال مقترحات األبحاث ھو 

.و تقوم سكرتاریة البرنامج بارسال قرارات اللجنة الى المتقدمین فى موعد أقصاه شھر بعد اجتماع اللجنة

نظرًا للعدد الكبیر للمتقدمین، سوف تتراسل السكرتاریة فقط مع أصحاب المشروعات التى سوف تقدم 

.علمیةللجنة ال

http://mercprogram.org/pdf/sample_of_budget.pdf


:ترسل الطلبات و االستفسارات الى
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