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 دعوة لتقديم الطلبات

 النازحينللباحثين الناشئين  برنامج الزمالة

 انعم   فيمركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث 

 

 الناشئين النازحين للباحثين برنامج الزمالة  .1

ان عم  في  شرق أوسطي لألبحاثكولومبيا الجامعة مؤسسة أندرو دبليو ميلون، أسس مركز  شراكة معبال

لدعم الباحثين النازحين الذين يعملون في العلوم اإلنسانية والعلوم  ا  شهر 12برنامج زمالة مدته 

 االجتماعية اإلنسانية.

قسرا   تهجيرهمن في العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية اإلنسانية ممن تم ون هم باحثون المؤهلوالمرشح

ن من طالب الدراسات العليا الذين تعطلت ون المرشحمن أوطانهم ومؤسساتهم األكاديمية، ويمكن أن يكو

ما بعد مرحلة الدكتوراه في المراحل المبكرة من حياتهم المهنية. وقد ينطبق الترشيح  باحثيدراستهم، أو 

 المختصين في الكتابة اإلبداعية والفنانين والراعين للمتاحف والمعارض الفنية.على  ا  أيض

ا  في نهاية زمالتهم عن فحوى العمل الذي أنجزوه خالل يحيا  على الزمالء تقديم عرضا  توضو  فترةعام 

ندماج في األوساط األكاديمية إلعادة اإل للباحثين . ويكمن الهدف من البرنامج في إيجاد الفرصزمالةال

 واستئناف مساعيهم األكاديمية.

 ما يلي:على وتشمل آليات دعم الزمالء 

  كز جامعة كولومبيا اوالممارسين والخبراء عبر شبكة مرتواصل الزمالء مع األكاديميين

 عالمية.ال

 لتقديم في نيويورك  الهيئة التدريسية في جامعة كولومبيا كل زميل مع أحد أعضاء مواءمة

 .التوجيه والمشورة والدعم

  جامعة كولومبيا وورش العمل التدريبية المخصصة في  مععبر اإلنترنت دورات تعليمية توفير

 .األكاديمية للزمالء القادمين لتنمية القدراتان مركز عم  

  البرامج اإلدارية وتنفيذها.تيسير فرص التعلم العملي في إدارة 

  اختصاصهم.في مجاالت  ومحادثات ومؤتمرات ناقشاتممساعدة الزمالء في عقد 

 تمكين الزمالء من الشروع في مساعيهم األكاديمية في بيئة آمنة.  

  األخرى من خالل نشر لفت االنتباه إلى االصدارات المنشورة للزمالء ومساعيهم الثقافية

 كز العالمية وجامعة كولومبيا. اأعمالهم وتيسير التبادل من خالل شبكة المر
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 لترشح امتطلبات  .2

 

أيضا  في الطلبات المقدمة  . وسيتم النظرالنازحين الباحثيين واألكاديمينبرنامج إلى استقطاب هذا اليهدف    

كحد أدنى ليتم  إجادتهم للغة اإلنجليزية بمستوى متوسط. ويجب على المتقدمين إثبات من األفراد المنفيين

 النظر في أهليتهم لبرنامج الزمالة. 

. مؤهلين للتقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج الزمالة اإلنسانية ن الذين يتمحور عملهم في العلوموويعتبر المرشح

أي تخصص يدرس التجربة اإلنسانية، مثل األدب واللغويات والفلسفة واآلثار والتراث  ا  يتضمن هذا عمومو

، والدراسات الدينية، وعلم الموسيقى، والتاريخ، والنقد المتحفية دراساتال، والتاريخي والحفاظ الثقافي

 دراسة إنساني وتستخدم أساليب لى فحوىتركز عونظرية الفنون. كما سيتم النظر في العلوم االجتماعية التي 

 والدراسات العرقية. قضايا النوع اإلجتماعيومثل األنثروبولوجيا وعلم االجتماع  -إنسانية 

تموز )يوليو(  2أقصاه  موعدفي   باللغة االنجليزية يجب على المتقدمين تقديم ملف يتضمن المواد التالية

2022 : 

 ( السيرة الذاتيةCurriculum Vitae ) المراحل التعليمية والدرجات األكاديمية باإلضافة التي تشمل

 .الخبرة المهنية الى

  بيان شخصي )صفحتان( يتضمن الدافع للتقدم لهذا هذا البرنامج، باإلضافة إلى وصف وسبب

 .النزوح. يجب أن يصف البيان المسار الفكري لمقدم الطلب واألهداف المهنية وفلسفة التدريس

  مدتها وزمالة ال فترة والعمل األكاديمي الذي سيتم القيام به خالل العلمي يصف مجال االهتماممقترح

 . وما بعدهاا  شهر 12

 1-2 من عينات الكتابة / المنشورات. 

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

  األكاديمية الشهادات نسخ من. 

 

أجهزة  توفر ن على إكمال طلباتهم ألسباب خارجة عن إرادتهم، مثل عدمنرحب بالباحثين غير القادري

يرجى توجيه أي استفسارات ان للحصول على المساعدة. عم   فيتصال بمركز جامعة كولومبيا الكمبيوتر، لإل

 عبر البريد االلكتروني، عبدالعظيم سلطان السيدإلى  مؤهالت الترش حبخصوص 

 as6660@columbia.edu . 
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 ختيارعملية اإل .3

( 2مي المقترح، )( المضمون العام والجدوى للعمل األكادي1ختيار فيما يلي: )تتمثل المعايير األساسية لإل

( 4( مسار المرشح قبل النزوح، )3إلنجاز العمل المقترح في إطار زمني مدته عام واحد، ) خطة مدروسة

 جودة وعمق العمل السابق لمقدم الطلب.

ريس بجامعة كولومبيا ستتم مراجعة المواد التي يوفرها المتقدمون من قبل لجنة اختيار تضم أعضاء هيئة التد

إقليميين. وسيتم مقابلة المتقدمين المختارين من قبل لجنة محليين وأكاديميين وان المركز في عم   امجومدير بر

 االختيار.

 الشروط واألحكام  .4

فترة ي فردي لتأمين صح  وتشمل دوالر أمريكي  25,000 منحة دراسية قدرهاسوف يحصل الزمالء على 

 همتزويد ان وسيتمفي عم   جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث. وسيكون مقرهم في مركز الزمالة

معدات تكنولوجيا  باإلضافة إلىماعات ومرافق المؤتمرات، قاعات االجتاستخدام ، وإمكانية بمكتب

 . وغيرها( ،إنترنت، وطابعة، وخط هاتفوالمعلومات )بما في ذلك جهاز كمبيوتر، 

مكتبة جامعة كولومبيا عبر اإلنترنت باإلضافة إلى دورات عبر  كما سيتوفر للزمالء إمكانية استخدام موارد

اإلنترنت في جامعة كولومبيا ومنصات أخرى. وسيتم مواءمة التواصل بين الزمالء  وأعضاء هيئة التدريس 

 المعنيين في جامعة كولومبيا والذين سيرشدونهم طوال العام. 

كما يرجى مالحظة أن غ للعمل المحدد في مقترحهم. من الزمالء توفير الوقت الالزم للتفرومن المتوقع 

 الزمالء مسؤولون عن تكاليف سكنهم. وسوف نقدم المساعدة في السفر والتأشيرة حيثما أمكن ذلك.

   برنامجم لليكيفية التقد .5

عبدالعظيم  إلى:مدمج  pdf( في ملف الترشح)متطلبات  2 البنديرجى إرسال جميع المواد المدرجة في 

 -حيث يكون موضوع الرسالة: تقديم الطلببas6660@columbia.edu  بر البريد اإللكتروني، عسلطان

 النازحين الناشئين. للباحثين برنامج الزمالة
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 انعم   فيكولومبيا  جامعة نبذة عن  جامعة كولومبيا ومركز .6

مراكز البحث والتدريس في العالم، حيث توفر بيئة تعليمية متميزة للطالب تعد جامعة كولومبيا واحدة من أهم 

تسعى إلى جذب هيئة تدريسية و د من المجاالت العلمية والمهنيةالجامعيين وطالب الدراسات العليا في العدي

 مناطق مع كاديميةوطالبية متنوعة ودولية، لدعم البحث والتدريس في القضايا العالمية، وتوطيد العالقات األ

م على أعلى مستوى وأن تنقل ثمار ي. ومن المتوقع من جميع مجاالت الجامعة أن تقدم المعرفة والتعلعديدة

 جهودها إلى العالم.

من تسعة مراكز حول العالم تربط المدن والمناطق مع بعضها العالمية كز جامعة كولومبيا امرتتألف شبكة 

ان وبكين واسطنبول ومومباي ويورك. وتقع المراكز في عم  البعض ومع جامعة كولومبيا في مدينة ني

ونيروبي وباريس وريو دي جانيرو وسانتياغو وتونس. وتشكل هذه الشبكة العنصر األساسي الستراتيجية 

كولومبيا العالمية، والتي تتمثل في توسيع قدرة الجامعة على المساهمة بشكل إيجابي في العالم من خالل 

امعة العتقاد الج ا  كما تعد المراكز العالمية امتدادحول أهم القضايا العالمية.  م والمناقشةيلتعزيز البحث والتع

 .العالمي أمر ضروري لتحقيق أعلى مستويات التميز في مواجهة التحديات العالمية األساسي بأن التواجد

ي شبكة مراكز كولومبيا من األوائل ف عتبارهبا 2009 آذاران في عم   فيمركز جامعة كولومبيا  تأسسوقد 

في منطقة الشرق األوسط، ويعزز الشراكات التعليمية قاعدة إقليمية لألنشطة  المركز رويوفالعالمية. 

األكاديمية للجامعة وبرامجها في المنطقة. كما يتيح المركز ألعضاء هيئة التدريس والطالب في جامعة 

على تبادل المعرفة وتنمية المهارات مع  ويعمل أيضا  فرصا  لتوسيع أبحاثهم ومنحهم الدراسية، كولومبيا 

 األكاديميين والخبراء والممارسين المحليين واإلقليميين.


