
 

 
 
The Arab Political Science Network (APSN) is pleased to announce a Call for Applications for 
a Research Development Workshop to be held on April 11, 2019 in Beirut, Lebanon. The 
workshop offers an opportunity to receive feedback on current research and develop 
scholarly networks with colleagues in the field. Applications are open for current PhD 
students and junior faculty as well as applicants accepted or attending the ACSS conference, 
who are working on one of the following themes: 
 

• Authoritarianism and Authoritarian Resilience 
• Protest, Collective Action, and Mobilization 
• Political Economy and Rentier States in the Arab World 
• Foreign Policy and Regional Dynamics in the Middle East 
• Cities and Urban Politics in the Arab World 

  
The Arab Political Science Network, APSN, is a scholarly collaborative initiative that seeks to 
support, enhance and increase scholars’ research outputs in the study of political science, 
and its sub and related fields. The Network targets graduate students and faculty members 
researching political science issues, with special emphasis on scholars based in Arab 
countries.  
 
The Research Development Workshop will bring together around 15 scholars to discuss a 
limited number of article-length manuscripts and will be held in conjunction with the 2019 
Arab Council for the Social Sciences (ACSS) Conference held in Beirut from April 12-14, 2019. 
Participants will meet on April 11 (one day prior to the main conference) for a full day of 
research feedback and discussions. Papers will be circulated in advance of the workshop to 
allow time for thorough reading by all participants and discussants. At least one senior 
scholar will be assigned to discuss each paper. In addition to paper discussions, the seminar 
will feature a session on publishing in peer-reviewed journals and other professional 
development issues. Participants are also encouraged to attend the ACSS conference, which 
offers a great opportunity for building scholarly networks and learning about ongoing social 
science research in the region.   
 
Papers written in English and Arabic will be accepted. The manuscript should preferably be 
a stand-alone research piece, but a dissertation chapter could be accepted as well. Deadline 
for applications is Friday March 1, 2019. Accepted applicants will be notified by first week 
of March and their participation in the workshop will be covered by APSN. The deadline to 
submit the final papers is Monday April 1, 2019.  
  
Interested applicants should complete the online form and include:  
1. A detailed, recent Curriculum Vitae/resume.  
2. A 500-words research proposal in English or Arabic that will be submitted as full paper. 
 
For more information and questions, please contact Dr. Mona Farag at 
monakfarag@gmail.com  
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عن دعوة لتقديم طلبات للمشاركة في ورشة عمل لتطوير األبحاث والتي  (APSN) الشبكة العربية للعلوم السياسية تعلن

على  تلقي النقدبالعاصمة اللبنانية بيروت. سوف توفر ورشة العمل فرصة للنقاش المثمر و 2019أبريل  11ستعقد في 

ء في هذه المجاالت. دعوة التقديم مفتوحة لطلبة الدكتوراه الحاليين األبحاث المقدمة وبناء شبكة عالقات علمية مع زمال

على أحد  ويعملون (ACSS) االجتماعيةوأعضاء هيئة التدريس وكذلك من تم قبولهم في مؤتمر المجلس العربي للعلوم 

 :الموضوعات التالية

 

  األنظمة السلطويةمرونة االستبداد و •

 حشدالجماعي، والاالحتجاج، والعمل  •

 في العالم العربي الريعيةالنظم القتصاد السياسي و ا •

 السياسة الخارجية والديناميكيات اإلقليمية في الشرق األوسط •

 المدن والسياسة الحضرية في العالم العربي •

  

من عم وتعزيز وزيادة األبحاث تسعى إلى دغير هادفة للربح  شاركية أكاديميةهي مبادرة ت الشبكة العربية للعلوم السياسية،

من العلوم السياسية ومجاالتها الفرعية. تستهدف الشبكة طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس  وباحثيدارسي  قبل

 .في الدول العربية الباحثين دعم ، مع التركيز بشكل خاص علىوقضاياهاالعلوم السياسية  يحثاب

 

مع مؤتمر المجلس زامن ، وسيتم عقدها بالتوراقباحثاً لمناقشة عدد محدود من األ 15حوالي ث ابحألستجمع ورشة تطوير ا

 11 يوم. سيجتمع المشاركون 2019أبريل  14إلى  12الذي يعقد في بيروت من  2019العربي للعلوم االجتماعية لعام 

. سيتم توزيع األوراق قبل متعلقة بالعمل البحثيكامل من مناقشة المسودات والمواضيع ال ليوملمؤتمر( السابق ليوم الأبريل )

أستاذ أو باحث على األقل  اختيارمن قبل جميع المشاركين والمناقشين. سيتم  لقراءتهاورشة العمل إلتاحة الوقت الكافي 

ة جلسة حول النشر في المجالت ورشال خصص، ستوراق البحثيةاأل ةلمناقشة كل ورقة. باإلضافة إلى مناقش ومتمرسمرشد 

المجلس العربي  يتم تشجيع المشاركين على حضور مؤتمرسكما  .التطوير المهنيالمتعلقة ب بعض القضاياوالعلمية المحكمة 

والتعرف على أبحاث العلوم االجتماعية الجارية في  وأكاديمية علمية عالقاتة لبناء جيدالذي يوفر فرصة للعلوم االجتماعية 

 .قةالمنط

 

 . كماوغير منشور من قبل يفضل أن تكون عبارة عن بحث مستقلومكتوبة باللغتين اإلنجليزية والعربية يمكن التقدم بأوراق 

. وسيتم إخطار 2019 مارس 1 جمعةالأيًضا. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الدكتوراه أطروحة من يمكن قبول فصل 

علما بأن من يتم اختيارهم لن يتحملوا أي مصاريف لحضور هذه  ،األسبوع األول من مارسنهابة المتقدمين المقبولين ب

 .2019 أبريل 1 اإلثنينالنهائية يوم وراق األم ليستلي ئهاعد النوالمن ألم عى الرجي ة.رشوال

  

 :شمليعلى أن  - الرابطهذا عبر  طلب المشاركةيجب على المتقدمين المهتمين إكمال 

 .سيرة ذاتية حديثة .1

 .ورقة كاملةك الورشةكلمة باللغة اإلنجليزية أو العربية سيتم تقديمه إلى  500 من مقترح بحثي .2

 

 monakfarag@gmail.com ىلع جرفمنى  .د ـيرجى االتصال ب ة،لئاك أسهنن أو إن كا لمزيد من المعلومات

 Arab Political Science Network الشبكة العربية للعلوم السياسية

https://goo.gl/forms/VVAaYsjxT3ccYYDh1
mailto:monakfarag@gmail.com

