دعوة لتقديم الطلبات
في مشروع إقليمي جديد لرواية القصص ،يتعاون معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األمريكية في بيروت
مع معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة األمريكية في بيروت .يهدف المشروع إلى تعزيز القدوة
اإليجابية للنساء والفتيات من أجل دعم الخيارات المهنية للفتيات في المنطقة العربية.
يعتبر معهد األصفري مركز إقليمي لمجتمع ديناميكي يضم مجموعة واسعة من األكاديميين وصانعي السياسات والنشطاء
و المهتمين بالشأن العام وسياسات التغيير .يسعى المعهد إلى مناقشات السياسة المحلية وفي تقديم حلول واقعية للعقبات التي
تعترض المجتمع المدني والمواطنة الفعالين في ا لعالم العربي مع التركيز على الحركات الناشئة والمتقاطعة .لمزيد من
المعلومات ،تحقق من الموقع االلكتروني للمعهد عبر الرابط التالي:
https://www.activearabvoices.org
يهدف معهد عصام فارس إلى سد الفجوة بين األوساط األكاديمية وصنع السياسات من خالل إجراء أبحاث عالية الجودة حول
القضايا المعقدة والتحديات التي تواجهها المجتمعات اللبنانية والعربية ضمن السياقات الدولية والعالمية المتغيرة ،من خالل
الخروج بتوصيات وسياسات بديلة للبنان والعالم العربي ،ومن خالل خلق فضاء فكري متعدد التخصصات ،والعمل كملتقى
لألفكار بين المجتمع األكاديمي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وصانعي السياسات .لمزيد من المعلومات،
تحقق من الموقع االلكتروني للمعهد عبر الرابط التالي:
https://aub.edu.lb/ifi
المعايير
نحن نبحث عن مرشحات محتمالت ،أو قدوة ،من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لجمع قصص حياتهن .نحن نبحث -
على وجه الخصوص -عن نماذج للنساء الالتي يمكن أن يكن مصدر إلها لألخريات ،والنساء الالئي يعملن خارج األدوار
والقوالب النمطية المحددة للجنسين .على سبيل المثال ،يمكن أن تكون نموذج ناجح في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،أو سائقة سيارة أجرة ،أو رائدة أعمال ،أو فنانة ،إلخ.
إجراءات التقديم
إذا كنت مهتمة بسرد قصتك ،فيرجى إرسال سيرة ذاتية قصيرة إلى  .asfariinst@aub.edu.lbقد تتضمن سيرتك الذاتية
ً
موجزا عن رحلتك المهنية وإنجازاتك وتحدياتك .الرجاء قصرها على صفحتين .إذا كان لديكن/م نماذج بعينها ،فال
سردًا
تترددن/وا في اقتراح أسماء أو إبالغهن بهذه الفرصة.
الموعد النهائي للتقديم هو اإلثنين  13سبتمبر  .2021سيتم إبالغ المشاركات المختارات بالنتائج في غضون أسبوع.
ألية معلومات أو استفسارات أخرى ،يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني.asfariinst@aub.edu.lb :
ننتظر مشاركتكن

