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 دعوة لتقديم الطلبات

النازحين  الناشئين للباحثين برنامج الزمالة  

انعم   في مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث  

 الناشئين النازحين للباحثين برنامج الزمالة  .1

ان برنامج زمالة عم  في  شرق أوسطي لألبحاثالكولومبيا جامعة كز ؤسسة أندرو دبليو ميلون، أسس مر م شراكة معفي 

 شهر  12 مدته
 
 .العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية اإلنسانيةلدعم الباحثين النازحين الذين يعملون في  ا

 من أوطانهم تهجيرهمتم  ممنن في العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية اإلنسانية و باحثهم ن و ن املؤهلو املرشح
 
 قسرا

ما بعد  باحثيأو  ،من طالب الدراسات العليا الذين تعطلت دراستهم ن و حويمكن أن يكون املرش ،ومؤسساتهم األكاديمية

 أيضالترشيح قد ينطبق و الدكتوراه في املراحل املبكرة من حياتهم املهنية. مرحلة 
 
مي املتاحف. الكتاب املبدعين على ا  وقي 

 ضعر م الزمالء دمن املتوقع أن يقو 
 
 عام   ا

 
 تقديميا

 
. زمالةال فترةخالل  أنجزوهالعمل الذي فحوى  في نهاية زمالتهم عن ا

ندماج في األوساط األكاديمية واستئناف مساعيهم إلعادة اإل  للباحثين فرصإيجاد ال فيالهدف من البرنامج ويكمن 

 األكاديمية.

 تشمل آليات دعم الزمالء ما يلي:و 

 .عامليةا الكولومبيمعة كز جاامر األكاديميين واملمارسين والخبراء عبر شبكة تواصل الزمالء مع • 

 .لتقديم التوجيه واملشورة والدعميورك في نيو  الهيئة التدريسية في جامعة كولومبيا كل زميل مع أحد أعضاء ربط• 

ان من أجل بناء جامعة كولومبيا وورش العمل التدريبية املخصصة في مركز عم   مععبر اإلنترنت دورات تعليمية توفير • 

 .مينادالقدرات األكاديمية للزمالء الق

 .تنفيذهادارية و البرامج اإل تيسير فرص التعلم العملي في إدارة • 

 .هماختصاصفي مجاالت ت واملؤتمرا ناقشاتاملمساعدة الزمالء في عقد • 

  .مساعيهم األكاديمية في بيئة آمنة تمكين الزمالء من الشروع في• 

واملساعي الفكرية األخرى من خالل نشر أعمالهم وتيسير التبادل من خالل شبكة  العلمية إبراز منشورات الزمالء• 

  .وجامعة كولومبيا ةكز العامليااملر 

 

 لترشح لمتطلبات  .2

 

 ن األفرادم . ولكن سيتم النظر في الطلبات املقدمةازحينالن األكاديمينالباحثيين و إلى استقطاب برنامج هذا اليهدف    

درجة متوسطة من اللغة اإلنجليزية كحد أدنى ليتم النظر في ب في املنفى. ويجب على املتقدمين إثبات تمتعهم  املوجودين

 أهليتهم لبرنامج الزمالة. 

يتضمن هذا و رنامج الزمالة. بلاللتحاق بن للتقدم بطلب يمؤهل انيةاإلنس يتمحور عملهم في العلومن الذين و ويعتبر املرشح
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 عموم
 
، التاريخي الحفاظو  ، مثل األدب واللغويات والفلسفة واآلثار والتراث الثقافيأي تخصص يدرس التجربة اإلنسانية ا

، والنقد ونظرية الفنون. كما سيتم النظر في العلوم والتاريخ ، وعلم املوسيقى،، والدراسات الدينيةاملتحفية دراساتالو 

قضايا و مثل األنثروبولوجيا وعلم االجتماع  -إنسانية  دراسة إنساني وتستخدم أساليب تركز على فحوى جتماعية التي اال 

 والدراسات العرقية. لنوع اإلجتماعيا

 يجب على املتقدمين تقديم ملف يتضمن املواد التالية:

 .الخبرة املهنية ضافة الىاإل ية بات األكاديمالدرجاملراحل التعليمية و التي تشمل ( Curriculum Vitaeالسيرة الذاتية )  •

هذا البرنامج، باإلضافة إلى وصف وسبب النزوح. يجب أن يصف  للتقدم لهذابيان شخص ي )صفحتان( يتضمن الدافع  •

 .واألهداف املهنية وفلسفة التدريسالبيان املسار الفكري ملقدم الطلب 

 شهر  12مدتها و زمالة ال فترة قيام به خاللوالعمل األكاديمي الذي سيتم ال العلمي يصف مجال االهتمام مقترح •
 
وما  ا

 .بعدها

 .من عينات الكتابة / املنشورات 1-2 •

 .مطلع على عمل مقدم الطلب السابق خطاب توصية من زميل أكاديمي •

 .األكاديمية الشهادات نسخ من  •

 

تصال ، لإلأجهزة الكمبيوتر توفر عدم ، مثلطلباتهم ألسباب خارجة عن إرادتهمدرين على إكمال نرحب بالباحثين غير القا

حيرجى توجيه أي استفسارات بخصوص  ان للحصول على املساعدة.عم   فيمركز جامعة كولومبيا ب
 

إلى  مؤهالت الترش

 . hm2642@columbia.edu عبر البريد االلكتروني برنامجال، مديرة ملكو الدكتورة هيلين

 ختيارعملية ال  .3

إلنجاز  ( خطة مدروسة2مي املقترح، )( املضمون العام والجدوى للعمل األكادي1ختيار فيما يلي: )تتمثل املعايير األساسية لإل 

 ( جودة وعمق العمل السابق ملقدم الطلب.4( مسار املرشح قبل النزوح، )3مني مدته عام واحد، )العمل املقترح في إطار ز 

 امجريس بجامعة كولومبيا ومدير بر ستتم مراجعة املواد التي يوفرها املتقدمون من قبل لجنة اختيار تضم أعضاء هيئة التد

 . وسيتم مقابلة املتقدمين املختارين من قبل لجنة االختيار.إقليميينمحليين و أكاديميين و  اناملركز في عم  

 الشروط واألحكام  .4

. فترة الزمالةلي الفردي التأمين الصح  باإلضافة إلى دوالر أمريكي  25,000قدره  حافز ماديسوف يحصل الزمالء على 

استخدام إمكانية ، و بمكتب همان وسيتم تزويدم  في ع جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاثسيكون مقرهم في مركز و 

، إنترنتو علومات )بما في ذلك جهاز كمبيوتر، معدات تكنولوجيا امل باإلضافة إلىرافق املؤتمرات، ماعات ومقاعات االجت

 . (وغيرها ،، وخط هاتفوطابعة

كولومبيا عبر اإلنترنت باإلضافة إلى دورات عبر اإلنترنت في جامعة كولومبيا كما سيحصل الزمالء على موارد مكتبة جامعة 

أعضاء هيئة التدريس املعنيين في جامعة كولومبيا والذين سيرشدونهم و ومنصات أخرى. وسيتم مواءمة التواصل بين الزمالء  

 طوال العام. 
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يرجى كما حتى يكرسوا أنفسهم للعمل املحدد في مقترحهم.  ومن املتوقع أن يكون الزمالء متحررين من التزاماتهم االعتيادية

 مالحظة أن الزمالء مسؤولون عن تكاليف سكنهم. وسوف نقدم املساعدة في السفر والتأشيرة حيثما أمكن ذلك.

 ؟  برنامجكيفية التقدم لل .5

، مسؤولة املوارد البشرية ينا شرعانل مدمج إلى: pdf( في ملف للترشح)متطلبات  2يرجى إرسال جميع املواد املدرجة في القسم 

 زمالةبرنامج ال -بحيث يكون موضوع الرسالة: تقديم الطلب ls3002@columbia.edu بر البريد اإللكترونيواملالية، ع

 .النازحين الناشئين للباحثين

 انعم   فيكولومبيا  جامعة كز نبذة عن  جامعة كولومبيا ومر  .6

لتدريس في العالم، حيث توفر بيئة تعليمية متميزة للطالب الجامعيين جامعة كولومبيا واحدة من أهم مراكز البحث وا عدت

متنوعة ودولية،  يةوطالب يةتدريس تسعى إلى جذب هيئةو  د من املجاالت العلمية واملهنيةوطالب الدراسات العليا في العدي

من جميع مجاالت . ومن املتوقع عديدة مناطق كاديمية معاألعالقات وتوطيد اللدعم البحث والتدريس في القضايا العاملية، 

 جهودها إلى العالم.ثمار م على أعلى مستوى وأن تنقل يالجامعة أن تقدم املعرفة والتعل

من تسعة مراكز حول العالم تربط املدن واملناطق مع بعضها البعض ومع  العامليةولومبيا كز جامعة كامر  شبكةتتألف 

ان وبكين واسطنبول ومومباي ونيروبي وباريس وريو دي جانيرو جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. وتقع املراكز في عم  

صر األساس ي الستراتيجية كولومبيا العاملية، والتي تتمثل في توسيع قدرة وسانتياغو وتونس. وتشكل هذه الشبكة العن

كما . حول أهم القضايا العاملية م واملناقشةيالجامعة على املساهمة بشكل إيجابي في العالم من خالل تعزيز البحث والتعل

 تعد املراكز العاملية امتداد
 
لتحقيق أعلى مستويات التميز في  ضروري العالمي أمر  امعة األساس ي بأن التواجدالعتقاد الج ا

 .مواجهة التحديات العاملية

 املركز رويوفمن األوائل في شبكة مراكز كولومبيا العاملية.  عتبارهبا 2009 آذارفي ان عم   فيمركز جامعة كولومبيا  تأسسوقد 

للجامعة وبرامجها في املنطقة. كما في منطقة الشرق األوسط، ويعزز الشراكات األكاديمية التعليمية قاعدة إقليمية لألنشطة 

 لتوسيع أبحاثهم ومنحهم الدراسيةيتيح املركز ألعضاء هيئة التدريس والطالب في جامعة كولومبيا 
 
 فرصا

 
على  ، ويعمل أيضا

 تبادل املعرفة وتنمية املهارات مع األكاديميين والخبراء واملمارسين املحليين واإلقليميين.
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