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الجيل الجديد من علماء العلوم االجتماعيةبرنامج   

 نسخة من طلب اإلنتساب

نتساب عبر اإلنترنت منحكم/ّن الفرصة للتحضير لطلب االالذي سينتساب طلب اال طالع على محتوىهذه النسخة مخصصة لال تنويه:

 يمكنكم/ّن التقديم باللغة العربية أو اإلنكليزية. .إلكترونيًا لتي يتم ملؤها حصًرام قبول الطلبات ا. سيتصفحة البرنامجعلى المتوفّر و

  .4الصفحة  فيباإلنكليزية نسخة من الطلب َن تجدون/

 معلومات شخصية
.هذا الجزء إلزامي ويتطلب منك إكمال بعض المعلومات الشخصية األساسية  

 
 ما اسمك األول؟

 ما شهرتك/اسم العائلة؟
عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك؟ )يرجى التأكد من كتابته بشكل صحيح ألننا سنستخدمه لالتصال بك(ما   

االتصال الدولي(ما رقم هاتفك المحمول؟ )يرجى شمل رمز   
 ما رقم هاتف منزلك أو رقم بديل يمكننا الوصول إليك من خالله؟ )يرجى شمل رمز االتصال الدولي(

 ما هي حالتك االجتماعية؟
 ما تاريخ ميالدك؟

 ما الجنسية التي تحملها/تحملينها؟
جنسيتك الثانية.هل تحمل/ين جنسية ثانية؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى اختيار "آخر" واكتب/ي ما هي   

 في أّي بلد تقيم/ين حاليًا؟
 في أي مدينة تقيم/ين حاليًا؟

 ما وضع إقامتك الحالي؟
 ما اسم المدرسة الثانوية التي تخرجت منها؟

 ما كانت طبيعة المدرسة الثانوية التي تخرجت منها؟
 ما طبيعة الشهادة الثانوية التي تلقيتها؟

؟هل تحمل/ين صفة الجئ/ة رسمية حاليًا  

 معلومات عائلية
هذا الجزء إلزامي ويتطلب منك إكمال بعض المعلومات العائلية. سيساعد ذلك لجنة االختيار على فهم خلفيتك وأي ظروف خاصة أو 

."أفضل عدم اإلجابة" لبعض األسئلةصعبة على اللجنة أخذها في االعتبار للتأكد من أن البرنامج متاح الجميع. يمكنك اختيار   
 

والدك االجتماعية ؟ ما حالة  
 ما حالة والدتك االجتماعية ؟

 ما مستوى دراسة والدك؟
 ما مستوى دراسة والدتك؟

 المعلومات األكاديمية والوظيفية
.عن دراستك وعملك إذا كنت تعمل/ي هذا الجزء إلزامي ويتطلب منك إكمال بعض المعلومات  

 
يكن اسم جامعتك موجودًا ضمن الالئحة هذا يعني أن جامعتك ليست إحدى   في أّي جامعة شريكة للبرنامج تدرس/ين حاليًا؟ إذا لم

 لجامعات المشاركة في البرنامج حاليًا وأنك ال تستوفي الشروط الالزمة لالنتساب إلى هذه الدورة
 ما المستوى التعليمي الذي تدرس/ين له حاليًا؟

 ما رقم بطاقتك الجامعية أو رقمك الطالبي؟
ت شهادتك السابقة؟ )يرجى كتابة االسم بالكامل وليس اختصاًرا(في أي جامعة أكمل  

 ما كان اختصاصك في شهادتك السابقة؟
(75/100،16/20ما كان معدل عالماتك لدى نيلك شهادتك السابقة؟ )مثاًل:   
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 إجادة اللغة
.قدرتك على التفاعل بمختلف اللغاتهذا الجزء إلزامي ويتطلب منك تقييم كفاءتك باللغات ما يساعد لجنة االختيار في فهم   

 

 شغفك للتأثير االجتماعي
خالل الفيديو الذي تقوم/ين بتصويره. يرجى قراءة السؤال يساعد هذا الجزء من الطلب لجنة االختيار في فهم شغف للتأثير االجتماعي من 

أدناه قبل إعداد الفيديو الخاص بك. إذا كنت على استعداد لتقديم رابط الفيديو الخاص بك هنا، يرجى نسخ ولصق الرابط أدناه. إذا لم 
بريدًا إلكترونيًا لتقديم الفيديو الخاص بك عن تكن/تكوني مستعدًّا/ة بعد، يمكنك تقديم الطلب الخاص بك من دون الفيديو وسنرسل إليك 

البريد  طريق البريد اإللكتروني قبل انتهاء مدة التقديم. يرجى األخذ في االعتبار أن طلبك لن يعتبر كاماًل من دون تقديم الفيديو هنا أو عبر
 اإللكتروني.

 

 متى بدأت بالدراسة للمستوى التعليمي الحالي في جامعتك الحاليّة؟
التعليمي؟ متى تتوقع/ين التخرج من هذا المستوى  

 ما هو تخّصصك حاليًا؟
 إن كنت طالب/ة ماجيستير أو دكتوراه يرجى تزويدنا بعنون أطروحتك.

 هل تدرس/ين لتحصيل تخصص رئيسي ثاٍن أو تخصص فرعي؟
(75/100،16/20ما كان معدل عالماتك في الفصل الماضي؟ )مثاًل:   

لجامعية(ما الكلفة السنوية في جامعتك الحالية؟ )األقساط والرسوم ا  
 كيف تسدّد/ين حاليًا أقساط جامعتك )إذا كنت تسدّد/ين من مصادر عدة، الرجاء اإلشارة إلى الجهة التي تغّطي الكلفة األكبر(

 الرجاء توضيح إجابتك السابقة )مثاًل: نوع المنحة أو القرض(
 ما وضعك الوظيفي الحالي؟

دورك في وظيفتك وطبيعة العمل وساعات العمل في األسبوع. الرجاء وصف عملك خارج الجامعة أو داخلها، بما في ذلك  

المجتمعيةالمشاركة   
ركت فيها ما يساعد لجنة االختيار على فهم الطرائق التي تحب/ين أن هذا الجزء إلزامي يتطلب منك وصف النشاطات المجتمعية التي شا

.فاعل/ين وتشارك/ين بها في مجتمعكتت  
 ما هي العلوم االجتماعية؟

عبارات يمكنك  4هذا الجزء إلزامي يتطلب منك اإلجابة على أسئلة سريعة حول وجهة نظرك وفهمك للعلوم االجتماعية وما يتضمنه. ثّمة 

.أو اإلشارة إلى أنك غير متأكد/ة عليها، عدم الموافقة عليهاالموافقة   
 راسات حالة في العلوم االجتماعيةد

حاالت قصيرة يواجهها باحث/ة في مجال العلوم االجتماعية. المطلوب منك التفكير بشكل ناقد وتقييم  3هذا الجزء إلزامي ويعرض 

. يساعد هذا القسم لجنة االختيار كلمة( 150) الباحث/ة ثم شرح سبب تقييمك بطريقة موجزةاالستنتاج أو االفتراض أو القرار الذي اتخذه 

-ماجيستير-في فهم طريقة تفكيرك. إشارة إلى أن تقييم نوعية اإلجابة سيأخذ في االعتبار مستوى تعليمك الحالي )بكالوريوس/إجازة
 الدكتوراه(

 
 في خطيرة ونفسية عقلية صحة مشكلة ثّمة: "كتبت. األردن في والنفسية العقلية الصحة مشاكل حول دراسة تُجري االجتماعية العلوم في باحثة-

 البيانات إلى نظًرا". الماضي الشهر خالل مّرات ثالث من أكثر نفسيًا معالًجا زاروا منهم% 60 أنّ  عّمان سّكان من شخص لمئة مسح كشف. األردن

 إليها؟ توّصلت الذي االستنتاجات لقّوة تقييمك ما الباحثة، قدمتها التي
 
 في للمرأة المتدني التمثيل: "كتب. العربية المنطقة في الحكومية القيادية المناصب في المرأة تمثيل حول مقاالً  يكتب االجتماعية العلوم في باحث-

 المرأة تكون أن وثقافيًا اجتماعيًا المقبول غير من وألنه للمرأة العلمي التحصيل لتدني نظًرا مفاجئًا ليس العربية المنطقة في الحكومية القيادية المناصب
 المحلّل؟ إليها توّصل التي المرأة تمثل تدني سبب عن واالستنتاجات الفرضيات لقّوة تقييمك ما".  المنطقة في المناصب هذه مثل في
 
 يساعد االجتماعي المجال في كعامل ولكن كباحث نفسه عن يعّرف لم. تركيا في السوريين لالجئين مخيّم إلى ذهب االجتماعية العلوم في باحث-

 استخدام كيفية حول  ورقة نشر باحث، أنّه أحد إعالم دون ومن الالجئين، من للعديد ومساعدته المخيّم في سكنه من أشهر بضعة بعد. الالجئين
 يذكر لم. الالجئين أوساط في األفراد بعض تلقّاها التي اإلنسانية بالمساعدات التصّرف سوء تذكر الالجئين مخيمات في االنسانية والمساعدات المعونات

 عدمه؟ أو البحث ألخالقيات الباحث احترام عن رأيك تصف العبارات هذه من أيّ . محدّدة أسماء
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ن على تطّويره منذ فترة.  الرجاء تسجيل فيديو طوله دقيقة أو دقيقتان تخيّل أنّك أمام لجنة تقييم تتّخذ قراًرا بتمويل مشروع يهمك وتعمل/ي
ا. ال يرتبط المشروع بالضرورة بتخّصصك، لكن يجب أن يكون مشروًعا ذا تأثير اجتماعي. قد  لتفسير مشروعك ولماذا تعتبره/ينه مهمًّ

لب/ة ماجستير أو دكتوراه، قد يكون المشروع موضوع يكون مشروًعا بحثيًا أو تجربة أو حتى مبادرة تريد/ين تطبيقها. إذا كنت طا
 أطروحتك.

 التدريب والخبرة العملية
ملئه حتى لو  يتطلب هذا الجزء من الطلب شرح خبرتك العملية. هذا ليس جزًءا إلزاميًا من الطلب ويمكنك تركه فارًغا ولكن نشجعك على

.كانت عملت كمتدرب/ة  
 خبرة في البحث والنشر

لجزء من الطلب شرح تجاربك في مجال البحث. هذا ليس جزًءا إلزاميًا من الطلب ويمكنك تركه فارًغا ولكن نشجعك على يتطلب هذا ا
.ب وطالبات الماجيستير والدكتوراهملئه وباألخص لطال  

 جوائز وإنجازات
كه فارًغا ولكن إلزاميًا من الطلب ويمكنك تريتطلب هذا الجزء من الطلب شرًحا حول أي جوائز أو إنجازات ذات صلة. هذا ليس جزًءا 

.لئهمنشجعك على   
ة )لطالب وطالبات الدكتوراه فقط(موضوع األطروح  

كلمة يتضمن السؤال الذي سيتم اإلجابة عنه في أطروحتك، أهميته، والمنهج المتّبع لإلجابة  500يرجى تزويدنا بنص طوله ال يتعدى ال 

 عنه
 

-شكراً  -  
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The New Generation of Social Scientists in the Arab Region 

Application 

Note: This copy provides you with an overview about the application that can be found on the program’s 

website. Only online applications are accepted. You can apply in English or Arabic. 

Family Information 
This section of the application requires you to complete some information about your family. This will 
help the selection committee better understand your background and any particularly special or difficult 
circumstances that should be noted by the committee when ensuring that the program is accessible to 
everyone. In some questions, you will be given the option to select 'I would rather not to answer”: 
What is your father's status? 
What is your mother's status? 
What is your father's highest educational attainment? 
What is your mother's highest educational attainment? 
Please include any additional family information which you believe is important and relevant to share with the 
selection committee. 

Personal Information 
This part of the application requires you to complete some basic personal information and is a mandatory 
section. 

What is your first name? 
What is your family name? 
What is your email address? (please ensure you write it correctly as we will use it to get in touch with 
you) 
What is your mobile number? (please include the international dialing code) 
What is your home phone number or an alternative number we can reach you at? (please include the 
international dialing code) 
What is your gender? 
What is your marital status? 
What is your date of birth? 
What is your country of citizenship? 
Do you have a second citizenship? If so, please select 'Other' and type it in. 
Which country are you currently living in? 
Which city are you currently living in? 
What is your living situation? 
What is the name of the school that you graduated from? 
What kind of school was it? 
What kind of secondary degree did you complete? 
Are you currently holding an official refugee status? 
Please include any additional personal information which you believe is important and relevant to share 
with the selection committee. 

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
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Education & Work 
This section of the application is mandatory requires you to complete information about your education 
and work status if applicable. 
 
Which of these universities are you currently studying at? Please note if the name of your university is not 
available in this drop down list, it means that it is not one of the universities participating in this program 
during this cycle and you are unfortunately not eligible to apply yet. 
What is your university student ID number? 
What level of education are you currently pursuing? 
At which university did you complete your previous degree? (please write the full name and not an 
abbreviation) 
What major did you pursue during your previous degree? 
What was your total grade when you completed your previous degree (e.g. 75/100, 16/20) 
When did you start pursuing your current level of education at your current university? 
When do you expect to graduate from this level of education at your university? 
What mode of study are you pursuing? 
What major are you currently pursuing? If your major is not in this list, please select 'Other' and add the 
name of your major. 
If you are a Masters or a PhD student, please include the title of your dissertation or thesis. 
Are you currently pursuing a minor or a double major? 
What was your grade at the end of the last semester (e.g. 75/100 or 16/20)?  
What is the yearly cost of attending your current university? (Tuition, university fees etc.) 
How do you currently fund the cost of university? (If you use a combination, please indicate what funds 
the largest part of the cost). 
Please explain your answer to the previous question further (e.g. what kind of loan, which scholarship 
etc.) 
What is your current employment status? 
Please describe your work inside or outside campus including your role and how many hours a week do 
you work. 

Language Proficiency 
This section of the application is mandatory and requires you to rate your language proficiency in order 
for the selection committee to better understand your ability to engage in different languages. 

Community Engagement 
This section of the application is mandatory and requires you to describe community activities you have 
been involved in, which will help the program selection committee understand how you like to engage in 
your community. 

What is Social Science? 
This section of the application is mandatory to complete. It requires you to answer simple questions 
about your view and understanding of the social sciences and what they entail. There are 4 statements 
for which you can agree, disagree or be not sure about. 
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Social Science Case Studies 
This section of the application is mandatory to complete. It presents 3 short situations faced by a social 
science researcher. You will be asked to think critically and assess the conclusion, assumption or the 
decision made by the researcher and then explain your assessment in a very brief and concise way (150 
words). This section will help the selection committee understand your thinking process. Please note that 
the quality of your answer will be assessed taking into account the level of education you are currently 
pursuing: BA, MA or PhD. 
 
-A social science researcher was conducting a research study about mental health in Jordan. She wrote: 
'There is a serious mental health issue in Jordan. A survey of 100 residents of Amman revealed that 60% 
of them visited a psychologist more than 3 times in the past month'. Given the data that the researcher 
presented, how would you assess the strength of the conclusion reached by the researcher? 
 
-A social science researcher was writing an article about the representation of women in Government 
leadership positions in the Arab region. In his article he wrote: 'The low representation of women in 
Government leadership positions is not surprising for 2 main reasons: the lower level of education of 
women in the region and because it is not very socially and culturally acceptable for women in the Arab 
region to be in such positions.'  How would you assess the strength of the assumptions made by the 
researcher on why women's representation is low? 
 
-A social science researcher went to a Syrian refugee camp in Turkey. He did not introduce himself as a 
researcher but as a social worker who was there to help the refugees. After a few months of living in the 
camp and actually helping many refugees, and still without informing anyone that he is a researcher, he 
published a paper about the use of humanitarian aid in refugee camps. He mentioned the misuse of 
humanitarian aid being received by some members of the refugee community. He did not mention any 
specific names. Which of these statements reflect your view on whether the researcher respected the 
ethics of research by publishing this paper? 

Your Passion for Social Impact 
This session of the application is mandatory to complete. It is meant for the selection committee to 
understand your passion for social impact through a video that you create. Please read the question 
below before preparing your video. If you are ready to submit the link to your video please copy and 
paste the link below. If not, you can submit your application without the video and we will email you to 
submit your video by email. Please note that your application will not be considered complete without 
the video submission: 
 
Imagine you were in front of a review committee that was deciding whether to fund the dream project 
that you have been working on developing for a while. Please record a 1-2 minute video explaining what 
your project is and why do you think it is important? The project does not have to be strictly related to 
your major but it should have a social impact. It could be a research project, an experiment or even an 
initiative you would want to implement. If you are a Master's or a PHD student this could be your thesis 
topic.   
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Research and Publication Experience 
This section of the application requires you to explain your experience in research so far. While it is not a 
mandatory section and can be left blank, we highly encourage Master's or PhD students especially to 
complete this section. 

 

- Thank You - 

Internships and Work Experience 
This section of the application requires you to explain any work experience you might have had. It is not a 
mandatory section and could be left blank, but if you have any experience, even if in the form of an 
internship, we encourage you to write about it. 

Awards and Achievements 
This section of the application requires you to showcase any relevant awards or achievements you have 
accomplished. It is not a mandatory section.  

Thesis Topic (for PhD students only) 
This section is mandatory for PhD students only. 
Please write up to 500 words describing the topic of your thesis including the question you will be trying 
to answer, its significance and the approach you will take to answering it. 


