
 

 للعلوم  ةاألمريكيّ جمعيةدعوة لتقديم طلب لزمالء ورشة عمل ال

 ) MENA2022) فريقياأ( في الشرق األوسط وشمال APSA) ةالسياسيّ

 

  ةباللغة العربيّ العلوم السياسيّة ورشة عمل تطوير بحوث

 في مدينة الدوحة، قطر. 2022 يوما 21إلى  18

 

 

ة،  اإلعالن عن دعوة لتقديم الطلبات من العلماء والباحثين في بداية حياتهم المهنيّ(  APSA)  ةالسياسيّة للعلوم  األمريكيّ  جمعيةال ر يسّ 

مايو    21و  18  بين  أيام في الفترة الواقعة  4َشْخِصيًّا في ورشة العمل التي سوف تعقد في قطر لمدة   المشاركة والذين يرغبون في

باحثًا عربيًا من    12  نحوة وستجمع  باللغة العربيّ  عقدستو  ،معهد الدوحة للدراسات العليايتم تنظيم ورشة العمل بالشراكة مع    .2022

 .  (MENA) فريقياأمؤسسات عبر منطقة الشرق األوسط وشمال 

 .2022 فبراير 6الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم األحد الموافق 

 

ً ورشة العمل    تعد ة في منطقة  المهنيّ  مسيرتهم  ة بين الباحثين في بداية أبحاث العلوم السياسيّسنوات لدعم    عدة  استمرت جهودل  تباعا

 ( وتعزيز شبكات البحث التي تربط العلماء العرب بزمالئهم في الخارج. MENAفريقيا )أالشرق األوسط وشمال 

( وبرامج منطقة  APSA)  فريقيا التابعة لـ أيمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول ورشات عمل الشرق األوسط وشمال   

 . /http://web.apsanet.org/menaفريقيا ذات الصلة عبر اإلنترنت على أالشرق األوسط وشمال 

 

 المشاركون المؤهلون

  إلى حاليًا    منتمينال  ،ةالمهنيّ  مسيرتهمة لطالب الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه والباحثين في بداية  ورشة العمل مخصصّ   إنّ 

 فريقيا. أة في منطقة الشرق األوسط وشمال جامعات أو معاهد بحثيّ

 ة ذات الصلة. االجتماعيّات العلوم ة وتخصصّ العلوم السياسيّحقل البرنامج مفتوح للباحثين الذين يجرون أبحاثًا في 

أو مسودة   ،أطروحة دكتوراه  خطة بحث   أو  ،رسالة ماجستير   خطة بحث أو  ،ي يجب على الباحثين المشاركين التقدم بمشروع بحث 

    . ةاللغة العربيّقان إت تتطلب الورشة. المرتقب ر ة للنش مقال في مجلة معدّ  لفصل من كتاب أو

  

 هيكل ورشة العمل

وعمار    ،مي درويش )جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة(و  ،(روخ )معهد الدوحة للدراسات العليا، قطالعمل باسل صلّ يقود ورشة  

ة قبل بدء ورشة العمل إلتاحة الوقت  مشروعات أو مسودات بحثيّ  نومشاركوسيقدم ال  .شمايلة )معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر(

ز البرنامج على توفير الفرص للزمالء لمناقشة  يركِّ وف  س أيام،    ٤وعلى مدار  ،  لقراءة هذه المقترحات مقدًما  زمالئهمهين ووجِّ للم  

 المهني األخرى. أبحاثهم وتطويرها، ويتضمن أيًضا جلسات حول موضوعات التطوير 

 

ة من القادة وزمالئهم لمالحظات الفرديّة في اليوم األول، وسيتلقون االزمالء المشاركون سيقدمون مشروعاتهم أو مسوداتهم البحثيّ

المشاركة في مناقشات المجموعة  كذلك  ومقترحاتهم    علىالتعليقات التي تلقوها    تطبيقيقضون اليومين التاليين في    ثم  ،المشاركين

ة مع القادة  اجتماعات فرديّة، والكتابة النشطة من خالل الصغيرة ذات الصلة بمشاريعهم، وسيتم إثراء هذه الفرص بالتعليقات التفاعليّ

  ون التعليقات ة وسيتلقّ ة المنقحّ في اليوم األخير من ورشة العمل، سيقدم الزمالء مقترحاتهم البحثيّ  .ي إرشادات إضافيةالمشاركين لتلقِّ 

المجموعة  النهائية ومن  العربيّ،  باللغة  العمل  ورشات  أنه  ة،  ستجرى جميع جلسات  العلم  يتمّ مع  اللغة  ب  اتالقراءَ بعض    اقتراح  قد 

 ة.اإلنجليزيَّ

 

مؤهلين للتقدم بطلب    نوسوف يكونو  ،لمدة عام واحد  APSAيحصل الزمالء بعد مشاركتهم الكاملة في ورشة العمل على عضوية  

 ة صغيرة.   للحصول على منح بحثيّ

 

 كيفية التقديم 

 نموذج الطلب عبر اإلنترنت.  ل لكترونياالرابط الاإللكتروني، ثم اتبع  APSAلبرنامج على موقع لراجع متطلبات التأهل  ،أوالً 

  الموافق   يوم األحد( بحلول  Wordأو    PDFيجب تقديم الطلبات المكتملة، بما في ذلك جميع المستندات الداعمة الضرورية )بتنسيق   

 . فبراير 6

http://web.apsanet.org/mena/


         

 سيتم االتصال بالزمالء المختارين بحلول منتصف فبراير. 

 

 :أن تشمل ما يليعلى ة يجب تقديم الطلبات باللغة العربيّ

 .عبر اإلنترنت نموذج الطلب المكتمل.  1

 . )ال تتجاوز صفحتين( وحديثةلة  ة مفصّ .  السيرة الذاتي2ّ

  رسالة بحث    خطةسواًء كان   ،مناقشته في ورشة العملل  طلمخطّ أقصى يصف العمل ا  كلمة كحد    2000بحث يحتوي على    صملخ.   3

 . ةعلميّ مقالة في مجلة فصل كتاب أو مسودة أوبحث أطروحة دكتوراه،  خطة أو ،ر ماجستي

ات، واألساليب المستخدمة أو خططك لجمع  البحث الخاص بك، ومراجعة موجزة لألدبيّأسئلة    ح هذا البيان سؤال أويجب أن يوّضِ 

يمكنك إرسال ملخص للفصل أو الورقة التي   ،البيانات للعمل الميداني، والمساهمة المتوقعة من المشروع في هذا المجال. بدالً من ذلك

قبوله  تم  المشاركات جزًءا من مشروع تأليف مشترك وال تكون مقتطفًا من عمل تم نشره بالفعل أو    تكون  أاليجب    ،تقديمهاتنوي  

 للنشر. 

 .  خطاب توصية واحد على ورق رسمي ممسوح ضوئيًا كملف إلكتروني.4

عضًوا في هيئة    وإذا كنت باحثًا أ  أو  على أطروحتك،  مشرف األكاديميّ الإذا كنت طالب دراسات عليا، يجب أن تكون الرسالة من   

التدريس، يجب أن تأتي الرسالة من مشرف أطروحة سابق أو زميل في مؤسستك أو مسؤول جامعي، أو صاحب عمل. يمكن تحميل  

 .menaworkshops@apsanet.orgرسالتك مع مواد الطلب الخاصة بك أو إرسالها مباشرة إلى 

المعلومات واألسئلة  .menaworkshops@apsanet.orgعلى    معنا  تواصلموقعنا على اإلنترنت أو    زيارة  يمكنك  ،لمزيد من 

 المساعدين مباشرة. المشرفينتصل بت ال و أنرجأ
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