
  
 

 الترشحات دعوة لتقديم

 لمجلس مراكز البحث األمريكية ما وراء البحار ومؤسسة ميلون منح البحث حول تاريخ الفن الحديث

 

  تقديم البرنامج

للباحثين من تونس والجزائر والمغرب وذلك مدة ثالثة سنوات    برنامج منح الزمالة حول تاريخ الفن الحديث يتوجه 

المشاريع التي من شأنها أن تقدم مساهمة مهمة ومبتكرة لفهم الفن الحديث وتاريخه )بمفهومه الواسع( دعم  يتم فيها

 في كل من تونس والجزائر والمغرب.

لهذا المشروع في أن ينتج   إلختيار التنافسي للباحثين وتكمن الغاية النهائيةامنح عن طريق  4يسدي البرنامج 

البرنامج للباحثين فرصة اكتساب الخبرات في التعامل مباشرة مع الفنانين   إبداعيا. يتيحعمال علميّا و/أو  الباحثون

واألكاديميين والمحترفين في مجال تاريخ الفن وكذلك االطالع على األرشيف والمجموعات الفنية. يلتزم الباحثون  

ن خالل لقاءات( وقبول التأطير المتحصٌل على المنحة بالمشاركة في حلقات دراسية منتظمة )عبر اإلنترنت أو م

 وحضور مؤتمرات إقليمية وإنجاز بحث مستقل.  العلمي

واحد )باستثناء رسالة الترشيح أو التوصية( وإرسالها عبر البريد  pdf"يجب تقديم طلبات الترشح في ملف " 

 مع إدخال موضوع "زمالة تاريخ الفن" و إضافة اسم المترشح. info@cematmaghrib.org االلكتروني إلى:

سنوات في المعهد األمريكي للدراسات  3تؤمن الزمالة راتبا لتغطية نفقات البحث، وعضوية لمدة 

( و دعم السفر (AMCA ( و جمعية الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي وإيران وتركيا(AIMS المغاربية

 للحصول على تمويل إضافي للمشاركة في المؤتمرات أو المعارض الدولية. وفرصة التقدم بطلب

 

 و اإلختيار معايير األهلية

 • يجب على المترشحين إثبات اهتمامهم العلمي والمهني بالفن الحديث وتاريخه في تونس والجزائر والمغرب.

 عيين أو ذوي الخبرة المهنية في الفنون.• يتم تشجيع المترشحين من مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية، سواء الجام

 • اهتمام واضح بالحاجة إلى اكتساب مهارات البحث حول تاريخ الفن.

• ينبغي أن يتمتع المترشحون بمهارات شخصية قوية والقدرة على العمل ضمن فريق تعاوني في بيئة عمل متعددة 

 اللغات و التخصصات. 

 اوماجستير ؛ محترفين ناشئين مهتمين في اكتساب الخبرة واألساليب حول تاريخ الفن.• أن يكونوا طلبة دكتوراه 

 • المشاركة في جميع أنشطة المشروع إلزامية.

 

 والوثائق المطلوبة أثناء تقديم الطلب الترشحاتإرشادات تقديم 

 • مقترح مشروع مؤلف من صفحة او اثنتان.

 .ن تقديم الطلبخطاب مؤلف من صفحة واحدة يشرح الغرض م  •

 • خطاب ترشيح أو توصية.

 • السيرة الذاتية 

 

 مهارات إضافية يوصى بها بشدة لالختيار

 • مهارات فهم اللغة اإلنجليزية )القراءة ، االستماع ، التحدث(

 • عينة من العمل الفني أوالكتابة. 
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