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 برنامج الجيل الجديد من علماء العلوم االجتماعية
 األسئلة المتكررة

 
 

 من يمكنه االنتساب إلى برنامج الزمالة؟
 

 من شروط االلتحاق بالبرنامج:

 
 ومقيمين/ات في بلد عربيأن يكون الطالب والطالبات من الجنسية العربية  -

 
أن يكون الطالب والطالبات منتسبين/ات في الجامعات المشاركة في مرحلة البكالوريوس/اإلجازة )حتى من خارج  -

علم اآلثار، الفلسفة،  ميادين العلوم االجتماعية( والماجيستير والدكتوراه )من ميادين العلوم االجتماعية اآلتية(:
الثقافية، األلسنيات االجتماعية، االقتصاد، علم االجتماع، العلوم السياسية، العلوم األنثروبولوجيا، الدراسات 

االجتماعية والسلوكية، علم النفس، التاريخ، الديموغرافيا، دراسات جندرية، دراسات التنمية/التنمية، الدراسات 
 الحضرية.

يمكن تقديم طلب من الطالب والطالبات المتبقي أن تكون للطالب والطالبات على األقل سنة كاملة أو سنتان للتخرج.  -
لهم/ّن أقل من سنة واحدة للتخرج شرط أن يكون لديهم/ّن اهتمام جدّي بالحصول على شهادات عليا في الجامعة 

 عينها.
 

 ما هي الجامعات المشاركة مع البرنامج؟
 

لبات من الجامعات المذكورة أدناه. يأمل سيتم قبول طالب وطا 2020خالل الدورة األولى التي ستبدأ في شباط/فبراير 

 المجلس العربي للعلوم االجتماعية انضمام المزيد من الجامعات إلى هذا البرنامج في المستقبل.

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

 عة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدسجام فلسطين:
 جامعة صفاقس تونس:

 
 

 كيف يمكنني االنتساب )تقديم طلب( إلى برنامج الزمالة؟
 

عبر  الجديد. سيتم قبول الطلبات المكتملةيمكنك تقديم طلب أونالين عبر الرابط الموجود على صفحة برنامج زمالة الجيل 
 فقط. اإلنترنت

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

 
 
 

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
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 ما اإلفادة من االنضمام إلى برنامج الزمالة؟
 

ستكون/ين جزًءا من سلسلة أنشطة المنهجيّة مخّصصة على مدار فترة عامين بينما تستمّر/ين في إكمال تعليمك في جامعتك 
 :برنامج الزمالة. تشمل الفوائد الرئيسية لكونك زمياًل/ة في برنامج الزمالةإذا تم اختيارك لتكون/ي زمياًل/ة في 

 
 نتحضور ورش عمل ومؤتمرات ودورات عبر اإلنتر 
 التعرف إلى الفرص وتطوير المهارات المهنية في العلوم االجتماعية 
 التشبيك مع زمالء وزميالت من مختلف الجامعات العربية من خالل البرامج الصيفية 

 
 طالب وطالبات البكالوريوس/اإلجازة:

 

  إكمال دورات عبر اإلنترنت حول منهجيات البحث والتصميم 

  إكمال دورة ثيمية واحدة على األقل عبر اإلنترنت 

  2021تلبية دعوة لحضور برنامج التبادل والممتد لفترة أسبوع في صيف 

 
 طالب وطالبات الماجيستر:

 

  إكمال دورات عبر اإلنترنت حول منهجيات البحث والتصميم 

 حضور ورشة عمل واحدة على األقل 

  ج خالل فترة  الصيف الحصول على توجيه للتدرُّ
 
 

 طالب وطالبات الدكتوراه:
 

  2022أو  2020أسابيع في  3حضور األكاديمية التي ينظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية والتي تمتد لفترة 

 حضور ورشتي عمل تدريبيتين 
 

 
 ما هي اللغة المعتمدة؟

 
 أما اللغة اإلنجليزية فستكون ثانوية.  المستخدمة في أنشطة البرنامج  ستكون اللغة العربية هي اللغة األساسية

 يجدر على الزمالء والزميالت المنتسبين/ات اإللمام باللغة العربية.
 

 
 ما هي األمور المتوقعة من المنتسبين/ات لبرنامج الزمالة؟

 
طات ومحاور عبر على المقبولين/ات في برنامج الزمالة االلتزام التام خالل مدة البرنامج مع ما يتضمنه من ورش عمل ونشا

سيأخذ الجدول الزمني لألنشطة في االعتبار جدول الحصص واالمتحانات في الجامعات الشريكة لتفادي حصول أي اإلنترنت. 
كما يتوقع منهم/ّن أن يتمتعوا/ن بروح منفتحة لما هو مغايرعن بيئتهم/ّن واالنخراط في العديد من األنشطة مع تعارض. 
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عتهم/ّن كما من باقي الجامعات. كما على الزمالء والزميالت التوقيع على عقد الزمالة عند الزمالء والزميالت من جام
 قبولهم/ّن في البرنامج. 

 

 
 هل يحتاج برنامج الزمالة التزاًما ماديًّا؟ وهل سيقدم برنامج الزمالة منًحا مالية؟

 
أنه ال يقدم أي منحة مالية مباشرة. سيتم دعم مختلف أنشطة  كما من الزمالء والزميالت ال يتطلب برنامج الزمالة التزاًما ماليًّا

 البرنامج المقدمة للزمالء والزميالت بالكامل بما في ذلك تكاليف النقل/السفر إذا لزم األمر.
 

 
 كم شخًصا سيتم قبولهم في برامج الزمالة؟

 
 .2020زمياًل/ة في العام  150 - 120سيتم قبول 

 

 
 سيستند إليها المجلس في اختياره أعضاء الزمالة؟ما هي المعايير التي 

 
 

يتطلع برنامج الزمالة لقبول زمالء وزميالت شغوفين/ات بالتغيير االجتماعي وتطوير حقل العلوم االجتماعية في المنطقة 
شطة الالمنهجية وأن العربية. على الزمالء والزميالت الذين سيتم اختيارهم/ّن أن يكون لديهم/ّن حافز ذاتّي للمشاركة في األن

يكونوا مفكرين/ات ناقدين/ات. كما على الزمالء والزميالت في البرنامج أن يتطلعوا/َن إلى أن يصبحوا/َن باحثين/ات 
 أكاديميين/ات إلحداث تغيير في مستقبل هذا المجال.

ضافة إلى ذلك، سيتم تقييم اكتمال الطلب مع ستقوم لجنة االختيار بتقييم الطلبات المقدمة بناًء على المعايير المذكورة أعاله. باإل
سيتم دعوة الطالب والطالبات الحاصلين/ات النظر إلى السيرة الذاتية واإلنجازات األكاديمية والكفاءة اللغوية. وكخطوة نهائية 

إلجراء مقابلة شخصية أو عبر اإلنترنت.على موافقة أولية   
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New Generation of Social Scientists in the Arab Region Program 
 

Frequently Asked Questions (FAQ) 
 

 

Who can apply to the fellowship program? 
 
To be eligible to apply to fellowship program, you must:   

 

 Have an Arab citizenship and be living in an Arab country 
 

 Be pursuing a BA, MA or PHD degree at one of the partner universities of the program 
(see question below).  

 

 If at the BA level, you can apply from across different disciplines. MA and PhD students 
from the following disciplines or similar social science disciplines can apply: Archeology, 
Philosophy, Anthropology, Cultural Studies, Sociology, Political Science, Psychology, 
Economics, History, Demography, Development/Development Studies, Urban Studies, 
Gender Studies, Social and behavioral Science, and Social Linguistics 

 

 Have at least 1 full or 2 full years left to complete your degree. Students who have less 
than 1 year left to complete their degree can apply only if they plan to pursue further 
studies at the same universities  

  
 

Who are the partner universities for the program?  
 
For the current cycle (open on February 2020), students from the following universities can 
apply. The ACSS hopes to add more partner universities in the future.  
 
Lebanon: Lebanese American University, the Lebanese University, the American University of 
Beirut, Saint Joseph University, and the University of Balamand 
Palestine: Birzeit University, Al Najah National University, and Al Quds University 
Tunisia: University of Sfax 
 
How can I apply to the fellowship program? 
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You can apply online through the link posted on the New Generation Fellowship website 
http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP. Only applications completed 
online will be accepted.  
 
What will I benefit from joining this fellowship? 

 
If you are selected to be a NewGen fellow, you will be immersed in a series of enriching 
extracurricular activities over a period of 2 years while you continue to complete your education 
at your university.  The main benefits of being a NewGen fellow include:  

 
 Attending workshops, conferences, and online courses  
 Exploring opportunities and develop skills for a career in the social sciences  
 Networking with students from different Arab universities at summer programs  
 
In addition to participating in monthly activities with other NewGen fellows in your country and 
getting access to various resources:   
 
BA students will: 

 Take an online course on research methodology and design; 

 Take at least 1 thematic online course; 

 Be invited to attend a 1-week summer exchange program along with all the NewGen 
fellows (summer 2021) 

 
MA students will: 

 Take an online course on research methodology and design; 

 Attend at least one training workshop; 

 Be supported in finding a summer research internship 
 
PhD students will: 

 Attend the 3-week ACSS Academy in Beirut in 2020 or 2022; 

 Attend two training workshops 
 
 

What will be the language used during the program activities? 
 
The primary language that will be used during the program activities is Arabic and the secondary 
one will be English. All fellows should be comfortable using the Arabic language or 
communicating in Arabic. 

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
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What is required from me if I become a fellow? 
 
NewGen fellows are expected to be committed to attend the assigned workshops, activities, and 
online courses throughout the duration of the fellowship. The schedule of activities will take into 
account the existing class and exam schedule at partner universities to ensure no conflicts. 
Fellows are also expected to be open minded, accepting of others’ differences, and engage with 
several activities with their university’s cohort and that of other universities. In addition, fellows 
will be required to sign a fellowship contract upon acceptance. 

 
 

Does the fellowship require financial commitment? And will the fellowship offer me a financial 
scholarship? 
 
The fellowship does not require a financial commitment from fellows and also does not offer any 
direct financial scholarship. However, all the program activities offered to the fellows will be fully 
funded including any transportation/travel costs if needed.  
 
How many fellows will be accepted? 
 
Around 120 – 150 fellow will be accepted in 2020.  
 
On what basis will the fellows be selected? 
 
We are looking for youth who are passionate about social change and about the development of 
the social sciences field in the Arab region. They are self-motivated to participate in 
extracurricular activities to build their skills and knowledge and they are critical thinkers. 
NewGen fellows aspire to become future researchers, academics, or change agents in the 
respective fields. Based on the applications submitted, a selection committee will evaluate the 
applicants based on the criteria outlined above. The completeness of the application is also 
important. Language proficiency and academic achievement will be taken into account. As the 
final step, students whose applications get short-listed will be invited to an interview in person 
or virtually.  


