
ـةــــصـاديـــتـــوث اإلقـــحـــبـــة للــــيــربـــعــــالةــــيـعــمـــجــال
نبذة تعریفیة :

جمعیة علمیة أهلیة (غیر 
حكومیة) تضم نخبة من 
االقتصادیین من مختلف 
البالد العربیة، تأسست 

، وأشهرت 1978عام 
بجمهوریة مصر العربیة 

بهدف ،1988فى عام 
النهوض بالفكر العربى 
وتشجیع الباحثین العرب 
فى مختلف الموضوعات 
االقتصادیة التحلیلیة 

یة فى العالم والتطبیق
وتتوخى الجمعیة العربى . 

الحریة الكاملة للبحث 
العلمى وتشجیع اإلبتكار 
والتجدید ومتابعة 
التطورات الفكریة العالمیة 
فى علم االقتصاد 

واإلسهام فیها . 

2019برنامج المنح البحثیة للباحثین العرب لعام 

سیس الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، فقد قرر مجلس إدارة الجمعیة فى إجتماعه الذى عقد أفى إطار االحتفال بمرور ثالثین عامًا على ت
، لتسلیط الضوء على أعمال الرواد االقتصادیین 2019، إطالق برنامج للمنح البحثیة للباحثین العرب لعام 2019ینایر 26بالقاهرة بتاریخ 

. غ قیمة كل منحة ألف دوالر أمریكىتبة العربیة بأعمالهم على مدى العقود الماضیة، على أن تبلالذین أثروا المك،األقطار العربیةمختلف من 
-ویشترط فیمن یتقدم للحصول على هذه المنح أن یكون باحثًا عربیًا وأن یقدم البحث بلغة عربیة سلیمة، وأن یتبع اإلجراءات التالیة :

ب عمارات العبور 17أو على العنوان التالى : asfer.egypt89@gmail.comترسل األوراق على البرید اإللكترونى للجمعیة -1
ج.م.ع .-القاهرة 11811بانوراما أكتوبر، الرمز البریدى 88القاهرة، ص.ب: –مدینة نصر –طریق صالح سالم 

.) 202(22631715تلیفاكس : -) 202(22621737تلیفون : 
مایو / تموز 30للبحث المقترح، وذلك فى موعد أقصاه یوم الخمیس الموافق تفصلیاً اً یتقدم الباحث بطلبه إلى الجمعیة متضمنًا إطار -2

، على أن یرفق بالطلب : 2019
إقرار خطیًا بعدم نشر البحث أو تقدیمه للنشر فى أى جهة أخرى. ج.صورة من جواز السفر . ب. سیرة ذاتیة مفصلة للمتقدم . .أ

،وذلك من خالل البرید اإللكترونى أو 2019یونیو / حزیران 30حث بقرار الجمعیة بقبول البحث من عدمه فى موعد أقصاه یخطر البا-3
عبر الفاكس .

، على أن تقدم المسودة النهائیة للبحث 2019سبتمبر /أیلول 15یقدم الباحث تقریرًا عن مدى التقدم فى إجراء الدراسة فى موعد أقصاه -4
. 2019أكتوبر / تشرین أول 31فى موعد أقصاه 

لن یلتفت إلى طلبات التقدم للمنح غیر المستوفیة للشروط واألوراق المطلوبة . -5
أن یتم إخطار الباحث بالقرار كتابة . تحتفظ الجمعیة بحقها فى رفض أى بحث ال یلتزم بالشروط والمواعید المحددة بعالیة، على-6
یوم على األكثر من إستالم 15ویتم إخطار الباحث بنتیجة التحكیم خالل ،ن قبل مجموعة منتقاة من األساتذةیخضع البحث للتحكیم م-7

المسودة النهائیة للبحث .
ویتم دعوته إللقاء بحثه خالل أعمال ،نظیر جهودهیحصل الباحث الذى تم قبول بحثه من لجنة التحكیم على مبلغ ألف دوالر كمنحة-8

، على أن 2019دیسمبر 7و6خالل یومى ،بیروت-والمقرر عقده فى العاصمة اللبنانیة،المؤتمر العلمى الخامس عشر للجمعیة
تتحمل الجمعیة نفقات السفر واإلقامة الخاصة بسیادته خالل فترة إنعقاد المؤتمر . 

الجمعیة العربیة 
للبحوث االقتصادیة 


