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م رد أو كمرفق في صيغة وو استمارة الطلب المعبأة إلكترونًيا ات باللغة اإلنجليزية. وُترَسلجميع الطلب ُتَقدَّ
  إلى البريد االلكتروني التالي:  (word, PDF) بي دي إف

endangeredarchives@bl.uk  

نوفمبر/تشرين  17يوم الجمعة  GMTبحلول منتصف الليل بتوقيت غرينيتش  التقديميجب استالم استمارة 
 مسؤولية الطلب /ةمقّدميقع على عاتق و. الكاملةأو غير متأخرة الطلبات ال قبوللن يتم و 2017الثاني 

  . في المرحلة األولى ستتم دراسة االستمارة فقط. االستمارة مةءومالمال كستاالتحقق من 

 بأناً تأكيدً  المرحلة التفصيلية للتقديم خالل ، سيطلب البرنامجفي حال نسخ السجالت الوطنية أو الحكومية
مية من البلد رسالسجالت ال في حالة وجود ضرورة لنقلأما  .قد تم الرجوع إليھا المعنية الدائرة الحكومية

يجب الحصول  في ھذه الحالةة، فلج، وإن كان ذلك بشكل مؤقت ألسباب متعلقة بالنسخ أو المعااألصلي
  ية واضحة من أعلى سلطة حكومية. خطعلى موافقة 

Q1  

والملكية األساسية في المشروع البحثي فكرية المساھمة اله يجب أن يتقدم بالطلب شخص رئيسي واحد ل
يتم دراسة لأنه سوى مع ھذا الشخص. وجدير بالذكر  البرنامج بخصوص الطلب ولن يتواصل. له الفكرية

  . والمنح عاريإدارة المشفي  أدلة على خبرة سابقة فراتو يجبتقديم المنحة لطالب الدكتوراه 

Q2  

التقدم بشكل كامل، فقد يكون من المالئم حينھا  المعنية معروفة ادةأو الم د المشروعما لم تكن أبعافي حال 
البحث ع أن يؤدي المشروع التجريبي إلى مشروع قتوومن الم .للقيام بدراسة استقصائية منحة تجريبية إلى

  ي في المستقبل. الرئيس

  
Q4   

د   .مدة المشروع باألشھر ُتحدَّ

Q5   

د تاريخ البدء قبل إصدار تقريبًيا في ھذه المرحلة. وفي حال قبول الطلب، ُيحدّ بدء لتاريخ اأن يكون يمكن 
زمني للمشروع أنه في حال قبول الطلب في الجدول الُيرجى األخذ في االعتبار عند وضع . وةالمنح ائقوث



 /مايويارشھر أبنتيجة الطلب في  كمسوف يتم إبالغفالتقدم بطلب مفصل،  المرحلة األولى والدعوة إلى
 ع وذلك إلتاحة الوقتالمشروھو أقرب تاريخ ممكن لبدء  2018 /أغسطسآبشھر ، مما يجعل2018

  من التمويل.  ىاألول الدفعةوتحويل  المستندات المطلوبةالستكمال 

Q6   

ل إلسترليني، ، بالجنيه ال المبالغ كافةوَّ حَ وتُ  تقريبًيا إلى الجنيه اإلسترليني. وسُتقّدم المنحة،التكاليف  ُتحوَّ
  التالي: موقعالننصح باستخدام  الت الصرفلالطالع على معدّ و

 https://www.oanda.com/currency/converter/   

Q8 

  .ھمايوليس كل ،Q8b أو Q8a السؤالين، أحدفي إجابة إشارة  /يضع

Q9  

 عتوقّ المو جامعة أو أرشيف أو مؤسسة مماثلة، التي ستحصل على المنحة لمضيفةيجب أن تكون المؤسسة ا
 إكمالم جميع التسھيالت التي من شأنھا أن تسھل تقدّ أن النفقات، و إدارة ومسؤوليةالمؤسسة تلك أن تتولى 
موظًفا لدى مقدم الطلب الرئيسي فَتَرض عادًة أن يكون كما يُ المنحة.  شروطوأن تلتزم ببنود و ،المشروع

بإكمال  /ةمستقل /ةعليك التقديم كباحثبعينھا، مؤسسة وفي حالة عدم االنتماء إلى . المؤسسة المضيفة
  .  Q10السؤال 

Q10 

. /ةمستقل /ةللمنحة كباحث التقّدمو بعينھامؤسسة عدم االنتماء إلى حالة ھذا السؤال في  كمالاستيجب 
رصد جميع  يةمسؤولعليه/ا يكون و ،مباشرة /ةالرئيسي /ةدمل إلى المتقيموتأنه سيتم منح الھذا يعني و

أدلة و سابقة خبرة امتالك /ةالمستقل /ةالباحث ع منقّ توَ كما يُ . لمكتبة البريطانيةالنفقات وتقديم تقارير بھا ل
إيصاالت بجميع المدفوعات التي  تقديم /ةالمستقل /ةالباحث وسيكون على .السابقةالمشاريع  إنجازعلى 
االحتفاظ بجدول بيانات تفصيلي بجميع أيًضا ، ومع التقرير النھائي إسترلينيجنيه  100قيمتھا عن تزيد 

  المدفوعات. 

Q11 

للحصول على منحة بحثية عن  ابالتقدم إلى البرنامج سابقً  قمتإذا كنت قد ھذا السؤال  استكماليرجى 
م تفاصيل عن كيفية اختالف يتقدحينھا  ، ويكون عليكفي الحصول على المنحة /ينالمواد ذاتھا ولم تنجح

ھذا الطلب عن الطلب األصلي. وقبل التقدم بطلب مرة أخرى، يجب دراسة أسباب رفض الطلب األول 
 حماية برنامجمن إدراج أية منح سابقة  والرجاء أيًضابتمعن ودراسة إمكانية تعديله بشكل فعال. 

  .األرشيفات المعرضة للتلف

Q12 

   .منھا ستستلم النسخ و/أو المادة األصليةا تفاصيل عن األرشيفات التي ھن /ينيجب أن تقدم

Q13 

ف يلاالتكوحتى إن كانت . وإدراجھا تحت عناوين الميزانية األربعة شروعللم اإلجمالية التكلفة جزئةيجب ت
كما لية. فع اليفواقعية ومبنية على تك األولية رقاميجب أن تكون ھذه األقد تختلف عند تقديم طلب مفصل، 

بالجنيه  تكونيجب أن برنامج ال منحة المالية المقدمة إلىكافة التقارير أن األخذ بعين االعتبار يجب
  . اإلسترليني



Q14-17 

مشروعك  مزايابراز إلھذه ھي فرصتك  .عما تنوي القيام به في المشروع اا تفصيليً وصفً  /ينيجب أن تقدم
طيع اللجنة القيام بتقييم تلن تسفة من التقديم. لتاليإلى المرحلة ا عوتكدأمام اللجنة التي ستقوم باتخاذ القرار ب

ير تقييم يم مشروعك مع معاءبعناية كيف يتال /يك بدون معلومات وتفاصيل كافية. ادرسمقترححقيقي ل
. عدد )Guidelines for Applicants(رشادات اإل من 3كما ھو مفصل في الفقرة  ة،طلبات المنح
  خارج المربع المخصص.  /ي. ال تكتب1000-500 ھو رحالكلمات المقت

ل موقع نترنت من خالعلى اإلسوف ُتنشر مشروعك الخالل  سُتنَتجالمواد الرقمية التي كافة  وحيث أن
 من حدّ تقد بالخصوصية أو بحقوق النشر  قةعلقيود متمن عدم وجود عليك التأكد المكتبة البريطانية، ف

   ھذه المواد.إتاحة إمكانية 

Q19 

نترنت من خالل نشر المواد على اإل هنّ ضمما قد يتقمت بدراسة  قد أنك لتأكيدإشارة في المربع  /يضع
  .المكتبة البريطانيةموقع 

Q20 

 1يجب أال يزيد حجم الملف عن ون الحاجة إلى مشروعك. يمكن استخدام ھذه المساحة إلضافة صورة تبيّ 
  .إضافة ھذه الصورةميغابايت بالمجمل بعد 

 

 


