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Human Rights Fellowship Program 

Application Form 

مالة استمارة االشرتاك يف برنامج الز

   البحثية يف جمال حقوق اإلنسان

 

 :مقدم الطلبأوال : معلومات عن 

 

  :)رباعيا(  االسم كامال

 

          الرقم الشخصي:قم اجلواز / ر  اجلنسية:

 

         النقال:  لكرتوني:الربيد اإل

           

الدرجة العلمية

 

 احلاصل عليها

 سنة التخرج الدولةو اجلامعة التخصص

  البكالوريوس     

  املاجستيــــــر    

  الدكتــــوراه    

 

 

 (أسبوعا).......................................... أخرى   أقصاها اثين عشر أسبوعا  أقل مدة أسبوعني  دة برنامج الزمالة البحثيةم

 

 شروط املشاركة:  ثانيا

  القانون )ك يف أحد املواضيع ذات الصلة حبقوق اإلنسانأو ما يعادهلا( البكالوريوس العلمية )درجة العلى  -حبد أدنى  -يكون مقدم الطلب حاصال أن

 مازال يعمل يف احلصول عليها.غريها من التخصصات ذات الصلة(، أو أو السياسية، أو العالقات الدولية،  العلومواحلقوق، و
 ملًما بأصول البحث العلمي قدم الطلبم أن يكون . 
 متى ما استدعت احلاجة لذلك التواصل املرئيبرامج عرب  ، أو املشاركةطيلة فرتة برنامج الزمالة البحثية يف مقر املؤسسةالشخصي التواجد االلتزام ب. 
  قوق اإلنسان، وأجهزة األمم املتحدة ذات الصلة.ة املعنية حبالدوليالصكوك و ةاإلقليميبالتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدراية التامة 
  باللغة العربية أو اإلجنليزية (كلمة كحد أدنى 1000يف نهاية فرتة الزمالة البحثية )تقديم حبث.  
  اخلاصة بتنظيم احلضور واالنصراف، واالشرتاطات الصحية اليت تصدرها األمانة العامة.والقرارات االلتزام باللوائح 

 

 :املرفقات املطلوبةثالثا: 
 

 حتديد اسم املؤسسة  مع توضيح إذا كان مقدم الطلب الزال طالًبا ،رسالة حول األسباب اليت دعت إىل طلب االلتحاق بربنامج الزمالة البحثية(

 .ال يعملأنه أو  )حتديد اسم اجلهة( أو يعمل يف إحدى اجلهات احلكومية أو اخلاصةاالكادميية( 

  موضحا حسب األحوال - العمل أو اجلامعة اليت يدرس فيهاجهة من  موافقةخطاب ،

 .فيها املوافقة على املشاركة واحلضور الشخصي ملقر املؤسسة

 نسخة من بطاقة اهلوية أو جواز السفر. 

 من نسخة من الدرجة العلمية )معتمدة ومصدقة من اجلهات املعنية( أو رسالة 

  للحصول عليها.بأنه ما زال يعمل اجلهة االكادميية 

   .السرية الذاتية مبينا فيها املؤهالت واخلربة السابقة 

 أو موضوع آخر(ختيار موضوع واحد من مواضيع حقوق اإلنسان التاليةاالذي يرغب الباحث يف إعداده )الرجاء  البحث عنوان ،  : 

   األعمال وريادةيف االقتصاد الوطين اجلوائح واألمراض تأثري .    نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وآليات التعليمالتمتع باحلق يف. 

   يف مجيع احلقوق. حتقيق املعاملة املتساوية واملساواة بني اجلنسني    متتع اجلميع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة. 

   أخرى  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  التوقيع:  :التاريخ

 
 

بأن مجيع املعلومات املقدمة حقيقية  هاإىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبثابة إقرار وتعهد من مقدم هذه االستمارةيعترب إرسال  :املسؤولية بشأنتنويه  

علما  بفرتة مناسبة،احملددة أعاله  قبل نهاية مدة الزمالة البحثية البحثوأنه سيقدم  ،ودقيقة، وانه يتحمل املسؤولية كاملة يف حالة عدم تطابقها مع الواقع

 الشروط.مجيع مل يتم استكمال  إذالن يتم منح شهادة املشاركة بأنه 

  

 لالستعمال الرمسي:

 

  مت استكمال مجيع الوثائق واملستندات املطلوبة 

  تم استكمال الوثائق واملستندات املطلوبة:مل ي 

 

 .............................................................................................................. املستندات املطلوب استكماهلا: 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 مالحظات

.............................................................................................................................................................................................. 

 

..............................................................................................................................................................................................  

 

 الـمؤســـســة الـوطنـيــــة لـحـقــــوق اإلنســـــان
 600  111 17 973+  الفاكس:    |     666  111 17 973+  اهلاتف:     |      44 11 8000اخلط الساخن:   

 ممـلكــة البحــرين      |الـمـنــامـــة            |      428ضاحية السيف  -  2835طريق  -  2771مبنى 
 events@nihr.org.bh  |   www.nihr.org.bh 

 

          ............................................................................................................. مت التدقيق من قبل:
 

 ..............................................................  : التوقيع..........................  ..........................  التاريخ: 

  اخلتم

nihrBH@fellowshipApr2022 


