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Human Rights Fellowship Program 

Application Form 

استمارة االشرتاك يف برنامج الزمالة 

   البحثية يف جمال حقوق اإلنسان

 

 

 :مقدم الطلبأوال : معلومات عن 

 

  االسم كامال:

 

          الرقم الشخصي:قم اجلواز / ر  اجلنسية:

 

         النقال:  لكرتوني:الربيد اإل

 

 املواضيع ذات الصلة حبقوق اإلنسان أحدعلى درجة البكالوريوس يف  -حبد أدنى  -مالحظة: جيب أن يكون مقدم الطلب حاصال 

 .، أو من املتوقع خترجه قريبا)كالعلوم السياسية، أو العالقات الدولية، أو القانون واحلقوق، أو غريها من التخصصات ذات الصلة(

 

الدرجة العلمية

* 

 عليهااحلاصل 

 سنة التخرج الدولةو اجلامعة التخصص

  البكالوريوس     

  املاجستيــــــر    

  الدكتــــوراه    

 

 

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

*

 طيلة فرتةاملؤسسة مقر ما جيب عليه التواجد يوميا يف ، كميكن أن يكون مقدم الطلب حاصال على الدرجة العلمية أو ما زال يعمل على احلصول عليها 

 .برنامج الزمالة البحثية

 

 :املرفقات املطلوبة:  ثانيا
 

 

  ربنامج الزمالة البحثيةبرسالة حول األسباب اليت دعتك إىل طلب االلتحاق  

 حسب األحوال ،خطاب توصية من مكان العمل أو اجلامعة اليت يدرس فيها.   أو جواز السفر اهلويةنسخة من بطاقة. 

   السرية الذاتية مبينا فيها املؤهالت وخربة العمل السابقة.   العلمية/ الشهادات شهادة المن /نسخ  نسخة. 

 أو اإلجنليزية( باللغة العربية -كلمة  1000إىل  800الذي يرغب الباحث يف إعداده، يف نهاية فرتة الزمالة البحثية )من قال امل عنوان 

 التالية:   مواضيع حقوق اإلنسانالرجاء اختيار موضوع واحد من 

  مسؤولية أصحاب األعمال جتاه حقوق العمال واملوظفني.    التغريات االقتصادية وتأثريها على حقوق اإلنسان. 

   ة املعلوماتية واحلق يف اخلصوصية.الثور    تغري املناخ وتأثريه على متتع األفراد حبقوقهم. 

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

  التوقيع:  :التاريخ

 
 

بأن مجيع  هاإىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبثابة إقرار وتعهد من مقدم هذه االستمارةيعترب إرسال    :تنويه بشان املسؤولية :ثالثا

وأنه سيقدم املقال قبل نهاية مدة الزمالة  ،املعلومات املقدمة حقيقية ودقيقة، وانه يتحمل املسؤولية كاملة يف حالة عدم تطابقها مع الواقع

 .واثين عشر أسبوعا أسبوعنيا بأن مدة الربنامج ترتاوح بني علًمبفرتة مناسبة،  البحثية

 
 

 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 
 fellowship@nihr.org.bh  |   www.nihr.org.bh 

 

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

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

  اخلتم

 


