
دعوة للمشاركة في

البرنامج التدريبي للباحثين الشباب في مجال البحوث االجتماعية التطبيقية

2020 آذار 20الموعد النهائي لتقديم الطلبات 

سـر مـبادرة " مـعرفـة الحـرب" اإلعـالن عـن فـتح بـاب الـتقديـم لـلمشاركـة فـي بـرنـامـج الـتدريـب الـخاص بـالـمبادرة والـموجـهي
للباحثين الشباب المقيمين في سوريا ولبنان والذي سيتم تنظيمه على مراحل متتالية. 

يـسعى الـبرنـامـج الـتدريـبي فـي مـجال " الـبحوث االجـتماعـية الـتطبيقية" إلـى إتـاحـة الـفرصـة لـلباحـثين الشـباب الكـتساب خـبرة
 ذوي خـبرة واسـعة بـمنهجيات الـبحث األكـاديـمي والـتطبيقي. ويهـدف الـبرنـامـجومـهنيينبـحثية أسـاسـية بـإشـراف أكـاديـميين

 وآلـيات وأسـالـيب الـبحث وزيـادة فـعالـية مـهارات الـكتابـة لـلمشاركـين. سـيكتسب الـنقديـةإلـى تـعزيـز مـهارات الـقراءة
الـمشاركـون الـذيـن يـكملون الـبرنـامـج مجـموعـة مـن الـمهارات الـتي سـتمكنهم مـن مـتابـعة الـبحوث الـتطبيقية بـشكل فـردي

أو مع فرق البحث.

سـتشمل الجـلسات الـتدريـبية مـنهجيات وأسـالـيب الـبحوث الـنوعـية والـكمية، ومـن ثـم سـيتم طـلب مـن الـمشاركـين وضـع
تـصور لمشـروع بـحثي وتـنفيذه خـالل فـترة محـددة تـحت إشـراف الـقائـمين عـلى الـتدريـب بـما فـي ذلـك تـطبيق مـناهـج

البحث النقدي في العلوم االجتماعية التطبيقية. 

). ومـن2020سـيتم عـقد ثـالث دورات تـدريـبية مـدة كـل مـنها أسـبوع واحـد فـي األشهـر الـتالـية (نـيسان – حـزيـران – أيـلول
المتوقع أن يشارك الباحثون المقبولون في البرنامج في الدورات الثالث.

معايير القبول

أن يكون مقدم الطلب حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من خبرة العمل-

إجادة اللغة العربية والقدرة على القراءة باللغة اإلنجليزية-

القدرة على السفر إلى لبنان-

أهداف البرنامج التدريبي

تعريف المشاركين بنظريات العلوم االجتماعية وأساليبها-

تقديم التنمية االقتصادية بين النظرية والتطبيق -

تعلم كيفية التقييم النقدي والتجاوب مع بحوث العلوم االجتماعية-

فهم معمق للتاريخ االقتصادي الحديث للشرق األوسط-

التعرف إلى األساليب الكمية والنوعية في مجال بحوث العلوم االجتماعية-

التعاون مع الزمالء وتبادل وجهات النظر-

دمج الدروس المستفادة من الدورات التدريبية في مشروع بحثي لكل من المشاركين-

تقديم البحوث وتلقي المالحظات-

آلية اختيار املشاركني: 

سيتم االختيار على مرحلتين
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المرحلة األولى : تقديم الطلبات والتي تتضمن -1

 كـلمة تـتضمن: السـيرة الـشخصية واألهـداف الـمهنية وخـبرة الـعمل، والـخبرة500رسـالـة اهـتمام مـكونـة مـن•
البحثية، والهدف من االلتحاق بالتدريب.

السيرة الذاتية المحدثة.•

المرحلة الثانية: مرحلة القبول النهائية -2

سيقوم المشاركون بتقديم طلب يصف مشروع بحثي مقترح يتعلق بسوريا أو لبنان أو فلسطين.

  تـحت عـنوان “طـلبknow.war.training@gmail.comيـرجـى ارسـال المسـتندات الـمطلوبـة إلـى الـبريـد االلـكترونـي:
المشاركة في البرنامج التدريبي".

  

2020 آذار 20املوعد النهائي لتقديم الطلبات هو: 

ال يـتوجـب عـلى الـمشاركـين دفـع أي رسـوم لـلمشاركـة بهـذا الـبرنـامـج الـتدريـبي. سـيقوم الـبرنـامـج بـتغطية جـميع تـكالـيف
السفر واإلقامة للمتدربين المختارين.  

know.war.training@gmail.comلمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع إدارة البرنامج عبر البريد االلكتروني : 

عن مبادرة معرفة الحرب 

تـقوم مـبادرة "مـعرفـة الحـرب" بـتطويـر مـنهجيات مـتعددة الـتخصصات لـلوصـول إلـى فـهم نـقدي لـطبيعة الـعوامـل الـمؤثـرة
فـي الحـرب وتحـليل السـرديـات الـسائـدة بـاإلضـافـة لـإلنـتاج الـمعرفـي حـول الـقضايـا الـمتعلقة بـزمـن الحـرب بـما فـي ذلـك

وإعـادة االعـمار. لـمزيـد مـن الـمعلومـات حـول الـمبادرةقـضايـا الـعالقـة بـين الحـرب والـلجوء والـتدخـالت اإلنـسانـية والـعودة
www.know-war.netيرجى زيارة الموقع االلكتروني 
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