Call for Panel Proposals for ACSS 2021
Deadline: September 6, 2020
The Arab Political Science Network (APSN) is pleased to announce a call for panel proposals for the 2021
Arab Council for Social Science (ACSS) conference. The conference is scheduled to take place May 21-23,
2021 in Beirut, Lebanon. APSN is committed to sponsoring at least one panel at the ACSS conference and
covering some of the associated airfare and lodging costs for the accepted panelists. In the event of
running the conference virtually due to the continued coronavirus pandemic, APSN would be happy to
consider other forms of support to the selected panel(s).

Panel Requirements and Guidelines:
The theme of the 5th ACSS conference is “Interrogating the Social Sciences in the Vortex of Crises: Waves
of Discontent and Demands for Change.” APSN encourages panels in Arabic and English focusing on
political issues in the Arab world as it relates to the conference theme. However, APSN also welcomes
interdisciplinary panels. Some suggested themes include but not limited to:
•
•
•
•

Gender Politics and the State
COVID 19, Crisis Management, and Authoritarianism
Protest, Collective Action, and State-Society Relations.
The pandemic and changing dynamics of domestic and foreign policies in the Middle East

Panel proposals should include up to 500 words abstract, names of panelists and their paper titles. Panels
should be a maximum of 4 panelists – at least two of them are based in the Arab world.
How to Apply and Deadline:
Interested applicants should fill this ONLINE FORM and include all required information. Please make sure
the proposal captures how your panel and papers contribute to the overall theme of the conference. If
you have any questions, please contact Dr. Nermin Allam - na587@newark.rutgers.edu.
Deadline to submit panel proposals to APSN is Sunday September 6. Selected panel(s) will be notified no
later than September 15 to allow time to submit their final proposed panel(s) through the ACSS portal by
September 25.
The Arab Political Science Network (APSN), is a non-profit scholarly initiative that seeks to support,
enhance and increase Arab scholars’ research and teaching outputs in the study of political science, and
its sub and related fields. For more information, please visit our website www.arabpsn.org or follow us on
Twitter and Facebook.

دعوة لتقديم ر
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مقتحات لجلسات بحثية للمشاركة يف مؤتمر
العرب للعلوم االجتماعية الخامس لعام  .2021من المقرر أن يعقد المؤتمر من  21إل  23مايو  2021يف العاصمة
المجلس
ي
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مع موضوع المؤتمر .ومع ذلك ،نرحب أيضا بالمواضيع والجلسات العابرة  /متعددة التخصصات .تتضمن بعض المواضيع
ر
المقتحة عىل سبيل المثال ال الحرص:
•
•
•
•

الدولة والسياسات الجندرية.
الدولة السلطوية وإدارة األزمات يف ضوء جائحة كورونا.
الجماع والعالقة ربي الدولة والمجتمع.
االحتجاج والعمل
ي
المتغتة للسياسات الداخلية والخارجية ف ى
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.
نرمي عالم -
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الموعد النهاب لتقديم ر
مقدم الجلسة (الجلسات) المختارة يف
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ي
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ي
االجتماعية بحلول يوم  25سبتمت.
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ر
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ي
عىل ي ر
تويت و فيسبوك.

