دعوة لتقديم طلبات
تدريب حول بحوث النوع االجتماعي من أجل التغيير
أيلول  7 ،6 ،5بيروت ،لبنان
بدعم من مؤسسة الباب المفتوح (عمان ،األردن)
ال يعميم في السن ات األ لى ي العيل في الجديعدت ال طنمة في الينطقة العربمة ،اليهتيدت اليهتيم في

إلى األاكديميمم

البح ث ح ل الن ع االجتيدعي في يجتيعدتهم. /
نق م على استقبدل طلبدت لليشدراكة في ي رة تيرمب ح ل "بح ث الن ع االجتيدعي ي أجل التغممر" .مستير التيرمب على
ييى سنتم

ماك

التيرمب األ ل في بمر ت بتدرمخ  7-5أمل ل .بعي هذا التيرمب ،س ف متم اختمدر عيي ي

اليتيربدت/اليتيربم لاكي م اصل ا برنديج اإلرشدي بحمث معم يرشي لاكل يشدرك/ة مت اصل يعه على ييى شه ر متم ي
خاللهد تط مر يشر ع البحث .مق م التيرمب الثدني بتيرمب اليشدراكم /اليشدراكدت باكمفمة تح مل يشر ع البحث إلى بحث
يمياني يتاكديل في الحقل يع نشدطدت بحثمة ،بدلتدلي مراكز على الينهجمدت التخطمط .اكل يشدرك/ة س ف متيرب على اكتدبة
يشر ع البحث لطلب تي مل فعلي بيمزانمة تترا ح يد بم  $0444إلى  ،$5444سمتم تي مل اليشدرمع الندجحة .م اصل
اليشدرك/ة العيل يع اليرشي في تطبمق البحث تحلمل النتدئج .علمه ،فإ التيرمب الثدلث في السنة الثدنمة س ف مراكز على
تحلمل اليعل يدت الذي س ف ملحقه يتدبعة يع اليرشي على تحلمل اكتدبة النتدئج .أيد التيرمب الرابع النهدئي فسمشيل
يؤتيراً مق م به اليشدراك /اليشدراكدت بعرض نتدئج البح ث إلى جيه ر عدم.
مالحظة هامة :اليطل ب ي

جيمع اليشدراكم

اليشدراكدت أ تاك

ليمهم يرامة جمية بدللغة اإلناكلمزمة ،إذ س ف تاك

يعظم

اليحدضرات بدللغة اإلناكلمزمة .لاك  ،ي اليياك العيل اليبدشر يع اليرشي الاكتدبة بدللغة العربمة.
المنسقات/المرشدات:
ي .سعدي ج زمف ،ياكت راة أنثر ب ل جمد يراسدت نسدئمة ،جديعة المة اكدلمف رنمد في يامفمس.
لمند أب حبمب ،ييمرة يجي عة االبحدث التيرمب للعيل التني ي ،بمر ت ،.لبند .
ي .إصالح جدي ،يحدضرة في يعهي يراسدت اليرأة اليراسدت الثقدفمة في جديعة بمرزمت ،فلسطم .
ي .زمنة الزعتري ،يحدضرة في اكلمة اليراسدت النسدئمة الجنيرمة في جديعة المة اكدلمف رنمد في يامفمس بدحثة يستقلة.
ي .لمند يمعدري ،أستدذة يسدعية جديعمة في يائرة العل م اإلجتيدعمة السل اكمة يعهي يراسدت اليرأة في جديعة بمرزمت،
فلسطم .
استمارة الطلب:
في يد ملي استيدرة الطلب لليشدراكة في ي رة التيرمب .مرجى تعبئة اإلستيدرة بشاكل يقمق في صفحة احية اكيد ه يبم أينده
إعديتهد قبل  04آب/أغسطس  0400إلى:
سعدي ج زمفsjoseph@ucdavis.edu :

لمند أب حبمبlabouhabib@crtda.org.lb :

إستمارة الطلب
(الي عي النهدئي لتقيمم الطلبدت)0400/8/04 :
اإلسم_______________________________ :؛ الجنسمة_____________________ :
الفرع األاكديميي__________________________ :
الجديعة  /أ ياكد العيل_____________________________________________ :
أعلى لقب جديعي_____________ :؛ الجديعة التي تخرجت ينهد________________ :؛
في حدل اكنت يسجالً/ة حدلمد ً في الجديعة يد اللقب الذي تيرس له____________________________ :
البرمي اإللاكتر ني_______________________________ :؛ الهدتف_________________ :
العن ا البرميي______________________________ ________________________:
الرجدء اإلجدبة في الفراغ اليعطى على األسئلة أينده ح ل يشر ع البحث الذي تقترحه:
 .0يد ه السؤال الذي ترغب في االجدبة عنه في بحثك؟

 .0يد هي إجدبتك اليبيئمة على السؤال البحثي؟

 .3اكمف أجدب األخر

ع هذا السؤال؟

 .0ليدذا لم تاك اإلجدبدت األخرى افمة/أ يالئية؟

 .5لم االجدبة التي تقترحهد أفضل ي إجدبدت اآلخرم ؟

 .6يد هي القمية اليضدفة إلجدبتك؟

 .7ليدذا أنت يهتم في التيرمب ح ل بح ث الن ع االجتيدعي ي أجل التغممر؟

