
 جدول نشاطات برنامج الجیل الجدید
 2022كانون األول/دیسمبر  –نیسان/أبریل 

 
 

الرجاء أخذ العلم أن األنشطة المقّدمة من قبل المجلس (الدورات االلكترونیة والتدریبات وورش  .2022لعام یوضح المستند الجدول الزمني ألنشطة برنامج الجیل الجدید 
اإلعالن عنھ خالف ذلك). أما بالنسبة لألنشطة الخاصة بكل بلد مشارك، فستكون على حسب یتم العمل) تقام من بعد الساعة الخامسة مساًءا بتوقیت بیروت (ما لم 

 التواصل مع الزمالء والزمیالت.المنسقین/ات في كل بلد ب
 

 الرجاء قراءة الجدول بتأن قبل التقدیم بطلب لإلنضمام للبرنامج.
 
 

 الدفعة الثالثة استقبالفرز الطلبات وتقدیم و جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المرحلة التفاصیل الجدول الزمني

جلسات تعریفیة عن برنامج الجیل الجدید وكیفیة تقدیم  2022أیار/مایو   - أبریل/نیسان
 للبرنامجطلب 

 عن برنامج زمالة الجیل الجدید تعریفیةجلسات 

  فتح باب الطلبات للدفعة الثالثة 2022أیار/مایو  1
 اختیار الالئحة األولیة من المتقدمین/ات للدفعة الثالثة 2022 یولیو/تموز  1 الطلباتفتح باب الطلبات وتقییم 

 المترشحین/ات من الدفعة الثالثةمقابالت مع  2022 یولیو/تموز 11
 االختیار النھائي للدفعة الثالثة 2022آب/أغسطس  5

  إمضاء إتفاقیة الزمالة 2022أغسطس /آب 8-12
 استقبال الدفعة الثالثة

 الجدد والزمیالت جلسة توجیھیة للزمالء 2022آب/أغسطس  15-30



المنظمة من قبل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة نشطةاألجدول   
 

أسابیع  5-3تمتد ما بین الوحدات و المساقاترات ما بعض الظھر. في فت وحدةو الأ ة المساق/تطلب العمل على قراءات وفروض وحضور لقاءات عبر زوم مع مسیری ما یليجمیع تنویھ: 
 امأی 3-2تمتد على التي ورش العمل ما عدا  عسبواأل/تساعا 4-3وتتطلب على األقل 

 

الدراسیةالمرحلة  الجدول الزمني ةالمطلوب مشاركةال المساق األجزاء   الدورة/الورشة 
 

البكالوریوس/اإلجازة  ۲۰۲۲سبتمبر /أیلول ۱۲-۳۰
 والماجیستیر

: كیف نفكر المساق األول /
 من خالل العلوم االجتماعیة

 
 
 

الدورة بمساقاتھا وأجزائھا إلزامیة 
كما ھو موضح تحت المرحلة 

 الدراسیة

 
  

 
 

 ۲۰۲۲ أكتوبر/ األول تشرین المنھجیات النقدیةدورة 
 

البكالوریوس/اإلجازة 
 والماجیستیر

  المنھجیاتالجزء األول: 
 

تصمیم  المساق الثاني:
 البحث

البكالوریوس/اإلجازة  ۲۰۲۲ مبرڤنو/الثاني تشرین
 والدكتوراهوالماجیستیر 

أخالقیات  الجزء الثاني:
 البحث

البكالوریوس/اإلجازة  الحقاً  یحدد
 والماجیستیر

المنھجیات  الجزء الثالث:
 النسویة

 األول وكانون  مبرڤنو/الثاني تشرین
   ۲۰۲۲دیسمبر /

 إدارة البیانات الجزء الرابع: والدكتوراهالماجیستیر 

 
والباقي  ۲۰۲۲ سبتمبر/أیلول دورة في

 یحدد الحقاً 
 

 
البكالوریوس/اإلجازة 

 والماجیستیر

  التاریخ العالمي /
 على األقل ۲اختیار 

 
التاریخ الشفھي وسردیات  / واضیع المتخصصةدورة الم

 الحیاة
البحث المسحي والتحلیل  /

 الثانوي
 المنھج المقارن /

 ۲۰۲۲مبرڤنو/ الثاني تشرینورشة في 
 والباقي یحدد الحقاً 

 البكالوریوس/اإلجازة
 )اختیاریة للماجیستیر(

  الدراسات الحضریة /
 على األقل ۱اختیار 

 
 الدراسات الجندریة / مجاالت الدراسة المتداخلة بین التخصصات

 الدراسات الثقافیة /
  ۲۰۲۲ دیسمبر/األول كانون

 
 
 والدكتوراهالماجیستیر 

  الھجرة القسریة /
 على األقل ۳اختیار 

 
 
 

 متقدمة ثیمیة عمل ورش

 سیاسة الموارد الطبیعیة / الحقاً  یحدد
 الصحة / الحقاً  یحدد
 الحركات االجتماعیة / الحقاً  یحدد
 الثقافة والسیاسة / الحقاً  یحدد
 مستقبل العمل / الحقاً  یحدد

 نشاط إضافي / النظریة الدیكولونیالیة / والدكتوراهالماجیستیر  ۲۰۲۲ أكتوبر/ تشرین األول


