Call for Applications
2020 APSN Conference Travel Grants
Deadline: June 18, 2020

The Arab Political Science Network (APSN) is pleased to announce the 2nd cycle of the 2020
Conference Travel Grants. As part of its mission to support the professional development of
PhD students and faculty members from the Arab MENA region, these grants are offered for
individuals and groups accepted to participate and present at an academic conference.
Types of Funding:
a. Panel Funding: APSN will offer ONE travel grant of up to $6500 to an accepted

panel at an international or regional conference. Panel themes and papers should be
related to political science or one of its sub-fields focusing on the MENA region. NonArabs and non-residents of the region could benefit from this grant provided that
their papers are accepted as part of the selected panel and the panel includes at least
two scholars residing in the Arab MENA region.
b. Individual Funding: APSN will offer individual travel grants up to $1500 for

accepted papers at regional or international conferences. Authors must be Arab
nationals with funding prioritizing scholars based in the region. Accepted papers
should be related to political science or one of its sub-fields focusing on the MENA
region.
Eligibility and Application Requirements:
PhD Students and Faculty Members with priority to scholars based in Arab states.
Funding can be used for airfare, accommodation and meals at the conference.
One conference travel award per applicant per academic year (please note that the
same scholar cannot apply for both grants).
• Applications must be submitted electronically via this LINK.
•
•
•

Review and Award:
The academic committee will only review complete applications received by the deadline.
Applications will be ranked based on academic merit, relevance to the PhD dissertation
completion (if applicable), and to Political Science at large. Only successful applicants will be
contacted.
Deadline:
The 2020 Fall and Winter Conferences, please apply by June 18, 2020, at 11 PM (GMT)
If you have any questions, please contact us at info@arabpsn.org – and you can learn more
about our activities by visiting our website – www.arabpsn.org

دعوة لتقديم طلبات
منح السفر للمشاركة في مؤتمرات أكاديمية لعام 2020
أخر موعد 18 :يونيو 2020

يسر الشبكة العربية للعلوم السياسية ) (APSNاإلعالن عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من منح سفر للمشاركة في
مؤتمرات لعام  .2020كجزء من هدف الشبكة لدعم التطوير المهني لطالب الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس من الدول العربية
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،سيتم تقديم هذه المنح لألفراد والمجموعات المقبولة للمشاركة وتقديم أوراق بحثية
في مؤتمر أكاديمي.
أنواع المنح:
 .1تمويل جلسات بحثية :ستقدم الشبكة العربية للعلوم السياسية منحة سفر واحدة تصل إلى  6500دوالر لتمويل مشاركة
مجموعة باحثين في جلسة بحثية بمؤتمر دولي أو إقليمي .يجب أن تكون موضوعات الجلسة واألوراق مرتبطة بالعلوم
السياسية أو أحد مجاالتها الفرعية التي تركز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياُ .يسمح لغير العرب وغير المقيمين في
المنطقة باالستفادة من هذه المنحة بشرط أن يتم قبول أوراقهم كجزء من الجلسة المختارة على أن تضم الجلسة على األقل
اثنين من الباحثين المقيمين في المنطقة العربية.
 .2تمويل أبحاث فردية :ستقدم الشبكة العربية للعلوم السياسية منح سفر فردية تصل إلى  1500دوالر لألوراق المقبولة في
المؤتمرات اإلقليمية أو الدولية .يجب أن يكون الباحثين مواطنين عرب وستكون األولوية للباحثين المقيمين في المنطقة .يجب
أن تكون األوراق المقبولة مرتبطة بالعلوم السياسية أو أحد مجاالتها الفرعية التي تركز على منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.
متطلبات األهلية و التقديم:
• أن يكون مقدم الطلب من طلبة الدكتوراه أو من أعضاء هيئة التدريس مع إعطاء األولوية للمقيمين في الدول العربية.
• يمكن استخدام المنحة لتغطية تكاليف السفر واإلقامة والوجبات خالل فترة المؤتمر.
• لن يسمح لنفس الباحث بالحصول على أكثر من منحة واحدة في العام.
• يجب تقديم الطلبات إلكترونيا عبر هذا الرابط.
تقييم الطلبات:
سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط التي يتم استالمها بحلول الموعد النهائي لكل منحة من قبل لجنة أكاديمية محكمة.
سيتم تصنيف الطلبات على أساس الجدارة األكاديمية ،وأهمية الورقة البحثية الستكمال أطروحة الدكتوراه (إن وجد) ،وعالقتها
بالعلوم السياسية بشكل عام .سيتم االتصال بالمتقدمين الناجحين فقط.
الموعد النهائي:
•

مؤتمرات الخريف والشتاء ،يرجى التقدم قبل يوم الخميس  18يونيو  - 2020الساعة  11مساء (بتوقيت جرينتش)
إذا كان لديكم أي أسئلة ،يرجى التواصل معنا على  - info@arabpsn.orgكما يمكنكم التعرف أكثر على أنشطة الشبكة عبر
زيارة موقعنا اإللكتروني www.arabpsn.org

