Call for Applications:
Annual Research Development Workshop
Deadline: January 15, 2020
The Arab Political Science Network (APSN) is pleased to announce a Call for Applications from PhD
students and early-career academics for its annual Research Development Workshop to be held on June
5, 2020 in collaboration with the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship at the American
University in Beirut. This year’s workshop will focus on Citizenship, Legal Status, and the State in the
MENA Region. We welcome research related to the workshop theme, including on topics such as:
●
●
●

The impact of citizenship policies on the rights of women and/or minorities
Statelessness and rights of non-citizens
Emigrant rights

The workshop is interested in proposals that tackle these topics from several different perspectives,
including but not limited to everyday practices of citizenship, as well as formal legal rights. We also
welcome intersectional analyses that consider other categories, such as socio-economic status, class,
gender, sexuality, race, and regional identities.
This one-day workshop seeks to foster a better understanding of how dynamics of inequality have
shaped — and continue to shape — societies and politics in MENA. In addition, the workshop provides
an opportunity to receive feedback on ongoing article-length research and to develop scholarly
networks with colleagues in the field.
APSN will cover the costs of participation (including travel and lodging) for up to 6 qualified applicants.
The workshop is open to scholars in Political Science and other social science disciplines who are
undertaking research related to the workshop theme. Proposals (and final papers) can be in Arabic or
English. Most importantly, the work-in-progress must not be an excerpt from existing or completed
work.
Eligibility and Application Requirements:
• PhD Students and Faculty Members with priority to scholars based in Arab countries;
• Applications must be submitted electronically via this Form by January 15, 2020, and include:

1. Updated CV / Resume.
2. A 500-word abstract, in Arabic or English, summarizing the work-in-progress and outlining the
core research question(s), methodology and empirical evidence that the paper will use.
Successful applicants will be contacted in early February, and final papers should be submitted by May
15, 2020. If you have any questions about this opportunity, please contact Dr. Lama Mourad at
lmourad@upenn.edu.
For more information about the Arab Political Science Network, please visit our website
www.arabpsn.org or contact us at info@arabpsn.org or on Twitter @Apsntweets.

دعوة لتقديم ر
مقتحات :الورشة السنوية لتطوير األبحاث
آخر موعد للتقديم ١٥ :يناير ٢٠٢٠
ر
ر
والت
تعلن الشبكة العربية للعلوم السياسية ) (APSNعن دعوة لتقديم مقتحات للمشاركة يف الورشة السنوية لتطوير األبحاث ي
ستقام يوم  ٥يونيو  ٢٠٢٠بالتعاون مع معهد األصفري للمجتمع المدن والمواطنة بالجامعة األمريكية ف بتوت .ر
ستكز الورشة
ي ر
ي
هذا العام عىل موضوع المواطنة والوضع القانون والدولة ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا .نرحب بالبحوث المتعلقة
ي
ي
ئيس ،بما يف ذلك مواضيع مثل:
بموضوع الورشة الر ي
•
•
•

تأثت سياسات المواطنة عىل حقوق المرأة و  /أو األقليات
ر
المواطني
غت
انعدام الجنسية وحقوق ر
ر
حقوق المهاجرين

ر
ر
الت تتناول هذه المواضيع من وجهات النظر المختلفة ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال الممارسات اليومية
تهتم الورشة بالمقتحات ي
ر
الت تأخذ يف االعتبار :األوضاع السوسيو-إقتصادية،
للمواطنة وكذلك الحقوق القانونية .كما نرحب بالتحليالت المتقاطعة ي
والطبقة االجتماعية والجنس والنوع والعرق والهويات اإلقليمية.
أثت ديناميات الالمساواة عىل المجتمعات والسياسة ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
تسىع ورشة العمل إىل تعزيز فهم أفضل لت ر
ي
إفريقيا ،وتعزيز المشاركة ربي صغار وكبار العلماء من المنطقة بشأن المسائل الحرجة يف هذا المجال من البحث .باإلضافة إىل
ذلك ،سوف توفر ورشة العمل فرصة للنقاش المثمر ر
وتلق المالحظات عىل األبحاث المقدمة وبناء شبكة عالقات علمية مع
ي
باحثي آخرين يف نفس المجاالت.
ر
أساس طالب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه المسجلون يف جامعة أو مؤسسة بحثية يف إحدى الدول
تستهدف هذه الورشة بشكل
ي
العربية.
باحثي .الورشة تقبل
ستغط الشبكة العربية للعلوم السياسية تكاليف المشاركة (بما يف ذلك السفر واإلقامة) لعدد 6
ر
ي
وغتها من تخصصات العلوم االجتماعية الذين يعملون عىل بحوث تتعلق بموضوعات ورشة العمل.
باحثي يف العلوم السياسية ر
ر
ر
ر
اإلنجلتية ،عىل أال تكون هذه المقتحات أو األوراق جزء من عمل
يمكن أن تكون المقتحات (واألوراق النهائية) باللغة العربية أو
ر
مكتمل.
متطلبات التقديم:
•
•

المقيمي يف الدول العربية؛
للباحثي
أن يكون المتقدم من طلبة الدكتوراه أو أعضاء هيئة التدريس مع إعطاء األولوية
ر
ر
يجب تقديم الطلبات ر
إلكت ً
عت هذا النموذج بحلول  ١٥يناير  ،٢٠٢٠عىل أن تشمل:
ونيا ر
الستة الذاتية.
.1
ر
اإلنجلتية ،عن البحث المزمع تطويره مع تحديد األسئلة البحثية والدراسة
 .2ملخص مكون من  500كلمة باللغة العربية أو
ر
ر
الت ستستخدمها الورقة.
المنهجية ي

المقبولي يف أوائل شهر رفتاير ،عىل أن يتم إرسال األوراق الكاملة بحلول  ١٥مايو  .٢٠٢٠إذا كان
المتقدمي
سيتم التواصل مع
ر
ر
ر
التنامج ،ر
ون lmourad@upenn.edu -
عت ر
يرج االتصال بالدكتورة لما مراد ر
لديكم أي أسئلة حول هذه الورشة أو ر
التيد اإللكت ي
يرج زيارة موقعنا عىل ر
لمزيد من المعلومات حول الشبكة العربية للعلوم السياسية ،ر
اإلنتنت  www.arabpsn.orgأو االتصال
اإللكتون  info@arabpsn.orgأو عىل ر
ر
تويت @Apsntweets
التيد
بنا عىل ر
ي

