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  االجتماع�ة العلوم علماء من الجدید الجیل برنامج
 المتكررة األسئلة

 
  
  

  الزمالة؟ برنامج إلى االنتساب یمكنھ من
  

 من شروط االلتحاق بالبرنامج: 
  

  عربي بلد في ات/ومقیمین العربیة الجنسیة من والطالبات الطالب یكون أن -
  

 (بدوام كامل) اإلجازة/البكالوریوس مرحلة في المشاركة الجامعات في ات/نتسبینمال والطالبات الطالب یكون أن -
 االجتماعیة أو خارجھا العلوم میادینمن  الماجیستیر مرحلةو

 
 االجتماعیة العلوم میادین الدكتوراه من مرحلةفي  المشاركة الجامعات في ات/نتسبینمال والطالبات الطالب یكون أن -

 أو اإلنسانیات.
 

 تحاق بالبرنامجمن زمن االلابتداًء  للتخرج سنة واحدة  أو  للتخرج ثرأك أو سنتین والطالبات للطالب كونی أن -
 )2022(آب/أغسطس 

 
  

  البرنامج؟ مع المشاركة الجامعات ھي ما
  

 :أدناه المذكورة الجامعات من وطالبات طالب قبولیتم س 2022 أغسطس/آب في ستبدأ التيلثة وثاال الدورة خالل
    

 جامعة یوسف، القدیس جامعة بیروت، في األمیركیة اللبنانیة، الجامعة األمیركیة، الجامعة اللبنانیة الجامعة :لبنان
  البلمند

، جامعة بیت لحم(أبو دیس) القدس جامعة الوطنیة، النجاح جامعة بیرزیت، جامعة :فلسطین  
، جامعة تونسالمنار، جامعة منوبة-تونسمعة جا ،صفاقس جامعة :تونس  
اإلسكندریةالقاھرة، جامعة القاھرة، جامعة بالجامعة األمیركیة : مصر  
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  الزمالة؟ برنامج إلى) طلب تقدیم( االنتساب یمكنني كیف
  

 المكتملة الطلبات قبول سیتم. الجدید الجیل زمالة برنامج صفحة على الموجود الرابط عبر أونالین طلب تقدیم یمكنك
  . فقط

  
  الزمالة؟ برنامج إلى االنضمام من اإلفادة ما

  
 جامعتك في تعلیمك إكمال في ین/تستمرّ  بینما عامین فترة مدار على مخّصصة المنھجیّة أنشطة سلسلة من جزًءا ین/ستكون

االنخراط والتفاعل بانتظام مع الزمالء سیتیح لكم/ن برنامج الزمالة . الزمالة برنامج في ة/زمیًال  ي/لتكون اختیارك تم إذا
 ،نقاشات ،(رحالت میدانیة، لقاءات عملیة اإللزامیة الشھریة ةاألنشط حضوراآلخرین من خالل والزمیالت 

 عبر اإلنترنت للزمالء االجتماعیةتواصل منصة ال عبر تواصلوال المشتركة،والعمل على المشاریع ، محاضرات...)
  :اآلتیة الرئیسیة الفوائددا عن ع بالتنسیق مع المسؤول/ة عن البرنامج في الجامعة الرئیسیة المشاركة من بلدك والزمیالت

  
 اإلنترنت عبر ودورات ومؤتمرات عمل ورش حضور  
 االجتماعیة العلوم في المھنیة المھارات وتطویر الفرص إلى التعرف  
 الصیفیة البرامج خالل من العربیة الجامعات مختلف من وزمیالت زمالء مع التشبیك  
  

  المعتمدة؟ اللغة ھي ما
  

  ثانویة. فستكونفرنسیة وال اإلنجلیزیة تیناللغ أما البرنامج أنشطة في المستخدمة األساسیة اللغة ھي العربیة اللغة ستكون
  . قراءة وكتابة ومحادثة العربیة باللغة اإللمام ات/المنتسبین والزمیالت الزمالء على یجدر

  
 

  الزمالة؟ لبرنامج ات/المنتسبین من المتوقعة األمور ھي ما
  

 الزمني الجدول سیأخذ( اإلنترنت. عبر ومحاور ونشاطات عمل ورش من یتضمنھ ما مع البرنامج مدة خالل التام االلتزام -
 .)تعارض أي حصول لتفادي الشریكة الجامعات في واالمتحانات الحصص جدول المستطاعر على قد االعتبار في لألنشطة

  نّ /بیئتھم عنمغایر ھو لما منفتحة بروح ن/یتمتعوا أن ن/اتیولالمقب على -
 .الجامعات باقي من كما نّ /جامعتھم من والزمیالت الزمالء مع األنشطة من العدید في االنخراط -
 .  البرنامج في نّ /قبولھم عند الزمالة عقد على التوقیع -

  
  

  مالیة؟ منًحا الزمالة برنامج سیقدم وھل مادیا�؟ التزاًما الزمالة برنامج یحتاج ھل
  
 أنشطة مختلف دعم سیتم. مباشرة مالیة منحة أي یقدم ال أنھ كما والزمیالت الزمالء من مالی�ا التزاًما الزمالة برنامج یتطلب ال

 . األمر لزم إذا السفر/النقل تكالیف ذلك في بما بالكامل والزمیالت للزمالء المقدمة البرنامج
  

http://www.theacss.org/pages/NEW-GENERATION-FELLOWSHIP
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   الزمالة؟ أعضاء اختیاره في المجلس إلیھا سیستند التي المعاییر ھي ما
  

 المنطقة في االجتماعیة العلوم حقل وتطویر االجتماعي بالتغییر ات/شغوفین وزمیالت زمالء لقبول الزمالة برنامج یتطلع
 وأن الالمنھجیة األنشطة في للمشاركة ذاتيّ  حافز نّ /لدیھم یكون أن نّ /اختیارھم سیتم الذین والزمیالت الزمالء على. العربیة
 ات/باحثین نَ /یصبحوا أن إلى نَ /یتطلعوا أن البرنامج في والزمیالت الزمالء على كما. ات/ناقدین ات/مفكرین یكونوا

  .المجال ھذا مستقبل في تغییر إلحداث ات/أكادیمیین
 

 مع الطلب اكتمال تقییم سیتم ذلك، إلى باإلضافة. أعاله المذكورة المعاییر على بناءً  المقدمة الطلبات بتقییم االختیار لجنة ستقوم
ات /الحاصلین والطالبات الطالب دعوة سیتم نھائیة وكخطوة. اللغویة والكفاءة األكادیمیة واإلنجازات الذاتیة السیرة إلى النظر
 .اإلنترنت عبر مقابلة إلجراء أولیة موافقة على
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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 (full time degree), MA or PhD degree at one of the partner universities 

of the program (see question below).   
• If at the BA or MA level, you can apply from the Social Science disciplines or across 

different disciplines from outside the Social Science field.  
• If at the PhD level, you can apply if you are from a Social Science disciplines OR from the 

humanities.  
• Have 2 or more full years left to complete your degree OR 1 year to graduate from the 

day of joining the program (August 2022). 
 
Who are the partner universities for the program?   
  
For the current cycle, which will start in August 2022, students from the following universities 
can apply: 
  
Lebanon: Lebanese American University, Lebanese University, American University of  
Beirut, Saint Joseph University, and University of Balamand  
Palestine: Birzeit University, Al Najah National University, Al Quds University (Abu Dis), 
and Bethlehem University 
Tunisia: University of Sfax, Tunis-Al Manar University, Manouba University, and Tunis 
University 
Egypt: American University in Cairo, Alexandria University, and Cairo University 
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How can I apply to the fellowship program?  
  
You can apply online through the link posted on the New Generation Fellowship page . Only 
completed applications will be accepted.   
  
What will I benefit from joining this fellowship?  
 
If you are chosen to be a fellow, you will be part of a series of activities over a period of two 
years while you continue to complete your education at your university. The Fellowship will 
allow you to engage and interact regularly with other fellows by attending mandatory monthly 
activities (field trips, career-oriented meetings, discussions, conferences ...), working on joint 
projects, and communicating with other fellows through the online social networking platforms 
arranged by the Country Program Coordinators (CPCs) at the main partner university in your 
country. Besides these activities, 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   
  
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 ones will be English and French. All fellows should be comfortable using the Arabic 
language (reading, writing, and speaking).  

  
What is required from me if I become a fellow?  
  
NewGen fellows are expected to: 
 
-  Commit to attend the assigned workshops, activities, and online courses throughout the 
duration of the fellowship (the schedule of activities will take into account, as much as possible, 
the existing class and exam schedule at partner universities to ensure no conflicts). 
-  Fellows are expected to be open minded and accepting of others’ differences. 
- Engage with several activities with their university’s cohort and that of other universities. 
- Sign a fellowship contract upon acceptance.  

  

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


    

  6 

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.    
  
On what basis will the fellows be selected?  
  
We are looking for students 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 virtually.   


