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 العربية المنطقة في االجتماعية العلوم علماء من الجديد الجيل برنامج

  طلب تقديمل دعوة

 

 قبول بدء إعالن ،نوعه من فريّدال برنامجال ،العربية المنطقة في "االجتماعية العلوم علماء من الجديد الجيل" برنامج يسرّ 
 مرحلة في المشاركّة الجامعات في ات/المنتسبين والطالبات الطالّب من طلبات الزمالة برنامج يستقبل .ثانيةال لدورته الطلبات

 االجتماعية العلوم ميادين من) والدكتوراه( االجتماعية العلوم ميادين خارج من حتى) والماجيستير اإلجازة/البكالوريوّس
 (.واإلنسانيات

 
 والتشبيك واإلرشاّد والتدريب األبحاث تضمّ  ومتكاملة شاملة نشاطات مجموعة في ات/نوالمقبول والزميالت الزمالء سينخرط

 علماء من جديّد جيل احتضان إلى مجتمعة ّ النشاطات هذه تهدف. االلتحاق مدة من عامين مدى على جديدة أمور على واالنفتاح

 النقدية المقاربات وتطوير االجتماعي التغيير أجل من أبحاث بإجراء ات/والملتزمين ات/القادرين االجتماعية العلوم وعالمات

 الجامعات مع بالتعاون النشاطات كلّ  ستقام. المعرفة إلنتاج تحتية وبنى جديدة مؤسسات وبناء وتدريسها االجتماعية المسائل تجاه

 .المنطقة في الرئيسية المشاركة

  ١٦ من التقديم والطالبات للطالب يمكن باإلجمال. رئيسية كةشري جامعات ٤ مع عربية دول ٤ فّي للبرنامج ثانيةال الدورة تنطلق

 .مشاركة ةجامع

 :األولى للدورة الرئيسية الشريكة الجامعات

  األميركيّة اللبنانية الجامعة: لبنان

  بيرزيت جامعّة: فلسطين

 صفاقّس جامعة: تونس

 بالقاهرة األمريكية الجامعة :مصر

 :التقديم اآلتية الجامعات من والطالبات للطالب يمكن الرئيسية الشريكة الجامعات من والطالبات الطالب إلى باإلضافة

 البلمند جامعة يوسف، القديس جامعة بيروت، في األميركية الجامعة اللبنانية، الجامعة :لبنان

 لحم بيت جامعة ،(ديس أبو) القدس جامعة الوطنية، النجاح جامعة :فلسطين

 اإلسكندرية جامعة القاهرة، جامعة: مصر

 .منوبة جامعة المنار،-تونس جامعة،ّتونس جامعة :تونس

 
 2021 مارس 15 الطلبات لتقديم األخير الموعّد

  
 .هنا إضغط الطلب على والحصول الطلب وكيفية البرنامج عن المعلومات من للمزيّد
 newgen@theacss.org: اإللكتروني البريّد على مراسلتنا نّ /يمكنكم كما

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
mailto:newgen@theacss.org
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New Generation of Social Scientists in the Arab Region 

Call for Applications 
 

  
 
A one-of-a-kind fellowship program, “New Generation of Social Scientists in the Arab Region” 
is now ready to accept your applications. We are pleased to invite submissions for the fellowship’s 
second cycle. Students who are passionate about the social sciences and who are studying at the BA, 
MA or PhD levels at the partner universities in the Arab region are encouraged to apply for the 
fellowship.  
 
BA and MA students will be eligible even if they are in disciplines and fields outside of the social 
sciences. 
  
The NewGen fellows will be immersed into a 2-year journey of activities comprising research, 

training, mentorship, networking and exposure. Together, these activities seek to incubate a new 

generation of social scientists capable of, and committed to, conducting research for social change, 

developing and teaching critical approaches to social issues and building new institutions and 

infrastructures for knowledge production. All program activities will be implemented in partnership 

with the program’s main partner universities in the region.  

For the second program cycle, the program has been launched in 4 countries with 4 main partner 

universities. In total, students can apply from 16 universities. 

The main partner universities for the second cycle of the program are: 

Lebanon: Lebanese American University  

Palestine: Birzeit University  

Tunisia: Sfax University 

Egypt: American University in Cairo 

In addition to students from the main partner universities, students from the following universities 

can apply: 

Lebanon: Lebanese University, American University of Beirut, University of Balamand, Saint 

Joseph University 

Palestine: Al Najah National University, Al Quds University (Abu Dis), Bethlehem University 
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Tunisia: Tunis-Al Manar University, Manouba University, Tunis University 

Egypt: Cairo University, Alexandria University 

The deadline for submission is March 15, 2021. 
  
Click here for more information regarding the program, submission guidelines, and application. 
You can also email us at: newgen@theacss.org 

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
mailto:newgen@theacss.org

