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 برنامج المنح الخاص بالباحثين العراقيين: 
 توجيهات لمقدمي الطمب

 
كؿ عاـ بتمويؿ عددًا مف األبحاث المقدمة مف  (TARII) في العراؽاألكاديمية ألبحاث ايقـو معيد 

قبؿ باحثيف وباحثات مف مواطني الجميورية العراقية، وذلؾ بيدؼ دعـ البحث العممي في العراؽ في 
 ـو اإلنسانية واالجتماعية.شتى مجاالت العم

 
يدعو المعيد جميع الراغبيف مف الباحثيف العراقييف المقيميف في العراؽ مف حممة شيادات الدكتوراه أو 

  .الماجستير، أو مف طمبة الدراسات العميا، إلى التقدـ بطمب الحصوؿ عمى منحة
 

  المطموبةالوثائق 
. www.tarii.orgع االلكترونػػي لممعيػػد  ، ويمكػػف الحصػػوؿ عمييػػا مػػف الموقػػاستتتمارة الطمتتب .1

  تعبأ جميع بنود االستمارة بالمغة اإلنجميزية، 

 بالعربية أو االنجميزية، سيرة ذاتية .2

 عف اليوية الشخصية، أو جواز السفرعف صورة  .3

 ، بالمغة االنجميزية مشروع البحث ممخص .4

، عمػػى أف ال يتجػػاوز ذلػػؾ ثػػ ث صػػفحات بمسػػافة ءهباحػػث إجػػراالػػذي ينػػوي ال البحتتث مشتتروع .5
 بالمغة العربية أو االنجميزية، واحدة بيف األسطر،

 ، بالمغة االنجميزية ميزانية المشروع .6

 بإجراء البحث، إذا كاف ذلؾ ضروريًا. إذن الجهات المعنية .7

الػػػدكتورة  لي التػػػا يترسػػػؿ مباشػػػرة مػػػف قبػػػؿ الموصػػػي إلػػػى العنػػػواف اإللكترونػػػ رستتتالتي توصتتتية .8
 Lucine.Taminian@gmail.com لوسيف تامينياف 

 
 موعد تقيم الطمبات

 ، ولف يقبؿ أي طمب بعد ىذا الموعد.  31/23/3122هو الطمبات  الست ـ موعد أخر .1
 ترسؿ جميع الطمبات إلى البريد اإللكتروني لمدكتورة لوسيف تامينياف والمذكور أع ه. .2

 

 مالحظة
. ولمعرفة المزيد حوؿ كؿ ما يتعمؽ بكتابة مشروع البحث وتقيمو، انظر األرشادات ادناه
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 إرشادات

 
لتتن تقبتتط الطمبتتات الرجػػاء قػػراءة اإلرشػػادات التاليػػة بدقػػة قبػػؿ الشػػروع فػػي تقػػديـ الطمػػب وممػػ  االسػػتمارة. 

 غير المكتممة. الطمبات المخالفة لإلرشادات و 
 
  عامة الحظاتم

، لػػذا ال بػػد أف محميػػةفػػي العػػراؽ ىػػي منحػػًا األكاديميػػة بحػػاث األإف المػػنا المقدمػػة مػػف معيػػد  .1
البحػػث المقتػػرح أحػػد المواضػػيع الخاصػػة بػػالعراؽ وأف يػػتـ إنجػػاز البحػػث ضػػمف  مشػػروعتنػػاوؿ ي

خػارج العػراؽ  موضػوعامشػروع يتنػاوؿ اي بػؿ يقحدود الجميورية العراقية. بناًء عمى ذلػؾ، لػف 
 أو يتطمب السفر إلى الخارج.مجتمعات العراقية خارج العراؽ( )كال

، إذ يمكف لطمبة الدراسات العميػا ب أف يكوف حاص  عمى شيادة ُعمياال يشترط في مقدـ الطم .2
 )الماجستير والدكتوراه( المشاركة في المنافسة.

ائج البحػػث عمػػى البػػاحثيف الحاصػػميف عمػػى ىػػذه المػػنا اإلشػػارة إلػػى دعػػـ المعيػػد عنػػد نشػػر  نتػػ .3
الممولة مف قبؿ العيد، كما عمييـ تقديـ نسختيف مف ىذه المؤلفات المنشورة ليتـ االحتفاظ بيػا 

 في مكتبة المعيد.

ال يمكػػف اسػػترجاع خطػػة البحػػث وجميػػع األوراؽ المرفقػػة بيػػا بعػػد تقػػديميا إلػػى المعيػػد فػػي أي  .4
 حاؿ مف األحواؿ.

 

 استمارة الطمب

غيػر المكتممػة والمعبئػة ، ولػف تُقبػؿ االسػتمارة بالمغة اإلنجميزية تعبأ جميع بنود استمارة الطمػب .1
 بالمغة العربية.

لػػػف يػػػتـ تعبئػػػة أي و ، الطمػػػبدـ مقػػػعمػػػى  بالمغتتتة اإلنجميزيتتتةتقػػػع مسػػػؤولية تعبئػػػة ىػػػذه الفقػػػرات  .2
 استمارة ألي متقدـ أو ترجمة ممخص بحثو مف قبؿ موظفي المعيد.

إرسػاليا إلػى ف مطابقتيػا لمشػروط المطموبػة قبػؿ مػمف الضروري إكماؿ استمارة الطمػب والتأكػد  .3
TARII غير مكتممة.إذا كانت االستمارة . ولف تقبؿ أية طمبات 

 
 لسيرة الذاتيةا

التػي تػدؿ عمػى قػدرة  المؤهالت العممية والخبرات العمميتةعند إعداد السيرة الذاتية، يجب ذكػر  .1
تمامو عمى أكمؿ وجوالمقترح قدـ عمى القياـ بالبحث تمال  . وا 

 . بالعربية أو االنجميزيةيمكف أف تكوف السيرة الذاتية  .2

 
 المشروع ممخص
 .بالمغة االنجميزيةكممة وأف يكتب  251يجب أف ال يتجاوز الممخص  .1

 يتضمف الممخص ىدؼ البحث وأساليب البحث التي ستتبع بشكؿ مختصر.  .2
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 وع البحثمشر 

كوف فػػرص الفػػوز أكبػػر فيمػػا إذا ر. سػػتاعنػػد إعػػداد مشػػروع البحػػث، يرجػػى اإليجػػاز وعػػدـ التكػػر  .1
كانػػػػت خطػػػػة البحػػػػث واضػػػػحة ومػػػػوجزة وأف ال تتعػػػػدد الػػػػث ث صػػػػفحات بمسػػػػافة واحػػػػدة بػػػػيف 

  األسطر.
 .مشروع البحث بالمغة العربيةيمكف كتابة  .2

  ، وحسب الترتيب التالييجب أف يتضمف مشروع البحث العنوانيف التالية .3

  
و األسػئمة، التػي يحػاوؿ مشػروع البحػث ويقصػد باليػدؼ السػؤاؿ، أ  البحػثأىػداؼ  أو هتد  .1

يجػػب أف يحػػدد اليػػدؼ بوضػػوح )مثػػاؿ، سػػيتناوؿ البحػػث دراسػػة تػػأثير األجابػػة عميػػوهعمييا. 
عمػػى عمالػػة  جنوبهوسطهشػػماؿ العػػراؽ فػػي مػػا اسػػتخداـ تكنولوجيػػا الػػري بػػالتنقيط فػػي قريػػة

 (.في المجاؿ الزراعي النساء

 

لوصػػػػؼ تعريػػػػؼ شػػػػامؿ ومختصػػػػر يتضػػػػمف ا. الػػػػذي يػػػػراد بحثػػػػولمموضػػػػوع  وصتتتت  وا تتتتح .2
، كمػا ىػو شػائع فػي بعػش المشػاريع التػي لى فصوطإليس تقسيم البحث لموضوع البحث و
  قدمت حتى اآلف.

العراؽ وهاو عف ، عف اي شي توجو لقارئ ال يعرؼ الكثير، او يجب الكتابة الوصؼ عند 
ى الموضػوع موضوع البحث، ولكنو قارئ باحث يميز بيف التفاصيؿ الضرورية لإلضػاءة عمػ

 وتمؾ غير الضرورية. 
اثبات القيمة البحثية والمعرفية  والغرش منو ىوتوضيحا لألسئمة المطروحة يشكؿ الوصؼ 

   لممشروع. 
القريػة المعنيػة لوضػع  اممخصػ  يتناوؿ وصؼ الموضػوعيمكف أف بناء عمى المثاؿ السابؽ، 

وعػػات، مصػػادرا ميػػاه الػػري، اىميػػة الزراعػػة لسػػكاف القريػػة، نػػوع المزر ) يػػاالزراعػػة فيووضػػع 
( باألضػػػافة الػػػى المعمومػػػات وادارة العمميػػػة الزراعيػػػة سػػػابقا، الػػػ الػػػري المعتمػػػدة تكنولوجيػػػا 

الحديثة )كتاري  ادخاليا لمقرية وكمفتيا، ال ( واألشارة الى دراسات التكنولجيا  المتوفرة حوؿ 
، ومػػف العمالػػة الزراعيػػةذات صػػمة مػػف مثػػؿ التنميػػة الزراعيػػة وتأثيرىػػا عمػػى تتنػاوؿ مواضػػيع 
 تي سيتناوليا مشروع البحث المقدـ.ثـ اسئمة البحث ال

 
ي سػػػيتـ لػػػذا المتتتنهجو ()مكتبػػػي، ميػػػداني، يعتمػػػد عمػػػى اسػػػتخداـ الوثػػػائؽ، الػػػ  نتتتوع البحتتتث .3

مجتمػػع المػػنيج و يجػػب وصػؼ  ا،البحػػث بحثػا ميػػدانيإذا كػػاف فمػث ، إلجػػراء البحػػث. و تطبيقػ
لمشروع جزءًا مف مشػروع أكبػر، يجػب ذكػر ذا كاف اوا  فصيؿ. بالتالبحث أو الفئة المستيدفة 

 الموائمة بينيما. يةكيفذلؾ وشرح 
كمنيج وقد يتضمف ذلؾ الم حظة والمشاركة  البحث الميداني يعتمدالمثاؿ السابؽ،  فحسب

وهأو اإلسػػتبياف وهأو المقابمػػة المفتوحػػة. فػػي حػػاؿ اسػػتخداـ اإلسػػتبياف أو المقابمػػة المفتوحػػة 
مػػػػدير الوحػػػػدة اصػػػػحاب المػػػػزارع، يجػػػػب ذكػػػػر الفئػػػػة المسػػػػتيدفو )العػػػػام ت فػػػػي الزراعػػػػة، 
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كػاف عميػو عمػؿ النسػاء الزراعية، ال ( وتمخػيص ألىػـ األسػئمة وخاصػة تمػؾ التػي تقػيس مػا 
 سابقا وعمميف بعد استخداـ الري بالتنقيط.

   
لمدراسػات بشػكؿ  المقتػرح البحػثقدميا يوالمسػاىمة التػي سػلمدراسات العراقية  أهمية المشروع. 4

 .عاـ ولمدراسات العراقية بشكؿ خاص
ي ، ىػػػؿ جػػػرت دراسػػػة مماثمػػػة لعمالػػػة النسػػػاء بشػػػكؿ عػػػاـ وهأو فػػػوفػػػؽ المثػػػاؿ السػػػابؽ مػػػث ف

الزراعػػةإ إذا كػػاف الجػػواب نعػػـ، مػػا الثغػػرات فػػي ىػػذه الدراسػػة )أو الدراسػػات( وىػػؿ سػػتغطي 
 ما أىمية الدراسة في فيـ دور المرأة في الحياة األقتصاديةإ ال دراستؾ ىذه الثغراتإ 

 
تقػدر الفتػرة عمػى أف  تضػمف توزيػع الوقػت عمػى مراحػؿ المشػروع المختمفػة،وي الجدوط الزمني. 5

محددة إلنجاز البحث وتقػديـ التقريػر النيػائي بحػوالي سػتة أشػير مػف تػاري  إعػ ف الزمنية ال
 .لممنحةلدفعة األولى مف القيمة اإلجمالية االنتائج واست ـ 

 
   .TARIIالمموؿ مف قبؿ البحث . خطط نشر 6

 

 المشروع ميزانية

 .وتقدر كمفة بنودىا بالدوالر بالمغة االنجميزية تكتب الميزانية .1

ـ الطمب تقديـ ميزانية تبيف بشكؿ مفصؿ نفقػات البحػث المتوقعػة عمػى أف ال يتجػاوز عمى مقد .2
دوالر أمريكػػي. ويجػػب أف يرفػػؽ التقريػػر النيػػائي بكشػػؼ مفصػػؿ لمنفقػػات الماليػػة  2500المبمػػ  

ذا مػا اضػظر الباحػث  بتمويميا مع نسخة مف فواتير الصرؼ. المعيدالتي ُصرفت والتي قاـ  وا 
  TARII اخػػذ موافقػػةالعمػػؿ الميػػداني، فيجػػب لضػػرورات تعػػدي  كػػام  يػػة الميزانبنػػود تعػػديؿ 
 مسبقا.

دوالر، عمػػػى مقػػػدمي طمػػػب المنحػػػة  3000نظػػػرًا ألف الحػػػد األقصػػػى لمبمػػػ  المنحػػػة ال يتجػػػاوز  .3
توضػػيا جميػػع التفاصػػيؿ الخاصػػة بتكػػاليؼ البحػػث والتػػي ُتشػػير إلػػى أىميػػة المبمػػ  المطمػػوب 

كافػػة المعمومػػات المتعمقػػة بالميزانيػػة بعػػيف االعتبػػار عنػػد  دالمعيػػأخػػذ يبالنسػػبة لمبحػػث. وسػػوؼ 
وقػػد يقػػرر عػػدـ تمويػػؿ البنػػود تحديػػد مسػػتود التمويػػؿ الػػذي سػػيمنا لمقػػدمي الطمبػػات الفػػائزيف. 

 .المبال  في تقدير كمفتيا

تغطيػة أيػة مصػاريؼ، أو لشػراء لػواـز تتعمػؽ بالبحػث، مثػؿ الحاسػوب، للمنحػة ااستخداـ  يمكف .4
 . ، ال كتب، نس  ميكروفمـ، قرطاسيو، تكاليؼ النس ، وتكاليؼ السفربرامج حاسوب، 

 كراتب أو في تغطية نفقات الترجمة أو الطباعة والنشر. المنحةال يجوز استخداـ  .5

عمػى ُيسما بتغطية التكاليؼ اليومية في حاؿ تطمب إجػراء البحػث السػفر خػارج مكػاف اإلقامػة  .6
 .فقط ياـ السفر، وتحتسب أحدود العراؽ ضمفأف يكوف ذلؾ 

ضػػرورتيا باختصػػار فػػي مػػذكرة  تبريػػرفػػي حػػاؿ شػػموؿ الميزانيػػة تكػػاليؼ غيػػر عاديػػة، يرجػػى  .7
 منفصمة. ويمكف إرفاؽ صفحات إضافية عند الضرورة.
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بػػاألمواؿ التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف  المعيػػديتوجػػب عمػػى مقػػدمي الطمبػػات الفػػائزيف إبػػ غ  .8
بتعػػديؿ المػػنا عنػػد حصػػوؿ مقػػدمي الطمبػػات  المعيػػدقػػـو يمصػادر أخػػرد لػػنفس المشػػروع  وقػػد 

 الفائزيف عمى أمواؿ أخرد.

  أف تتضمف الميزانية البنود التالية يمكف .9

 
 ،  النوع والكمفة التقديريةالموازم. 1
السػػػفرات والكمفػػػة    مػػع ذكػػػر المكػػػاف التػػي ستسػػػافر إليػػػة وعػػددتكتتتالي  الستتتفر داختتتط العتتتراق. 2

 التقديرية،

. تػذكر اإلقامػة مكػافصػر عمػى األيػاـ التػي سػيتـ قضػائيا بعيػدًا عػف   تقتالمصاري  اليوميتة. 3
، دوالرا   35المصاريؼ الػ تجاوز تعدد األياـ  واسـ المكاف. يجب أف ال   في اليـو

 وع قتيا بالمشروع، نوعيتيا   تحدد مصاري  متنوعة. 4

 ،المعيدالمطموب مف  جمالي المبمغإ. 5

 عميو مف جيات أخرد، إف وجد. مبم  التمويؿ الذي يمكف الحصوؿ . 6

 

 

 أذن إجراء البحث

إذا كػػػاف إجػػػراء البحػػػث يتطمػػػب إذنػػػًا مػػػف الجيػػػات المعنيػػػة، يكػػػوف الحصػػػوؿ عمػػػى اإلذف مػػػف مسػػػؤوليات 
 الباحث. 

 
 دفع مبمغ المنحة

يػتـ دفػع بقيػة المبمػ   مػف القيمػة اإلجماليػة لممنحػة، وفقػط  75%في حاؿ الفوز بإحدد المنا سيتـ دفػع 
 يـ التقرير النيائي لمبحث.عند تقد

 
رساله الطمب إعداد  وا 

 عند تحضير وثائؽ الطمب، يجب مراعاة األمور التالية  .1
 استخداـ األسـ في جميع الوثائؽ كما ورد في جواز السفر، .1
 Simplifiedفػػػي طباعػػػة الوثػػػائؽ، واسػػػتخداـ خػػػط  Wordاسػػػتخداـ برنػػػامج  .2

Arabic وفػػي طباعػػة الوثػػائؽ العربيػػة،  12، حجػػـTimes New Roman ،
 في طباعة الوثائؽ األنجميزية، 12حجـ 

 المسافة بيف األسطر مسافة واحدة فقط، .3

)كإطػػار الصػػفحات، األلػػواف المختمفػػة، نجػػـو كفاصػػؿ بػػيف أجػػزاء  عتتدم استتتخدام الزختتار  .4
 . مطمقاالطمب، ال ( 
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 تراعى األمور التالية إرساؿ الطمب  عند .2

)وليس بالتقسػيط( كممفػات  دفعة واحدةرسائؿ التوصية(  )عدا جميع الوثائؽ المطموبةترسؿ  .1
 مرفقة،

 Wordكممػػػػؼ مرفػػػػؽأدنػػػػاه(  ، انظػػػػر7ورقػػػػـ  3ترسػػػؿ جميػػػػع وثػػػػائؽ الطمػػػػب )عػػػػدا رقػػػػـ  .2

Document، 

  كنسخة مصورة، 7ورقـ  3ترسؿ وثيقة رقـ  .3

 ،ُمرسمة عف طريؽ الفاكسال الطمباتلف تقبؿ  .4

  .لن تقبط الطمبات المخالفة لمتعميمات السابقة .5

 

ترسػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الوثػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػدكتورة لوسػػػػػػػػػػػػػػػػيف تامينيػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى العنػػػػػػػػػػػػػػػػواف   .3
Lucine.Taminian@gmail.com 

 

 

 يات الطمبمحتو 
  قبؿ إرساؿ الطمب تأكد مف وجود الوثائؽ التالية وأنيا معدة وفؽ الشروط المذكورة أع ه  .1

 نجميزية،استمارة الطمب، بالمغة اال .1
 سيرة ذاتية، بالعربية أو االنجميزية، .2

 صورة عف جواز السفر أو عف اليوية، .3

 ممخص المشروع، بالمغة االنجميزية، .4

 مشروع البحث، بالعربية أو االنجميزية، .5

 ميزانية المشروع، بالمغة االنجميزية، .6

 إذف البحث )إف كاف ذلؾ ضروريا(، بالعربية أو االنجميزية. .7
 

العنػػػواف صػػػية مػػػف قبػػػؿ كاتبيػػػا مباشػػػرة إلػػػى الػػػدكتورة لوسػػػيف تامينيػػػاف عمػػػى ترسػػػؿ رسػػػالة التو  .2
 .  أع همذكور ال

 
 اإلستفسار

تقديـ الطمبات، يرجى الكتابة  إلى الدكتورة لوسيف بلمحصوؿ عمى أية معمومات تتعمؽ ببرنامج المنا أو 
 Lucine.Taminian@gmail.com  تامينياف عمى العنواف

 

أية طمبات تصط بعد نهاية يوم لن تقبط  .25/23/3122أخر موعد لقبوط الطمبات هو 
 بعد الخامسة مساء.  أيالعمط، 

 

mailto:Lucine.Taminian@gmail.com
mailto:Lucine.Taminian@gmail.com
mailto:Lucine.Taminian@gmail.com

