
 
 

 دعوة لتقديم طلبات للحصول على منحة دكتوراة في عمان )األردن(

  

( بتنسيق من د. نورا الفي ومقرها في HISDEMABكجزء من مشروع بحثي "تاريخية الديمقراطية في العالم العربي" )
Leibniz-Zentrum Moderner Orient  (ZMOوال ،)جمع بين فرق البحث األلمانية والفرنسية ي ذي( في برلين )ألمانيا
، تتوفر اآلن منحة دراسية للحصول Leibniz Collaborative Excellenceواألردنية والتونسية الممولة من مبادرة التميز 

ن في إفبو عمان. يجب أن يكون المرشحون مسجلين في دراسات الدكتوراة فريق مشروع مقره األردمن خالل على الدكتوراة 
التسجيل في بداية المنحة الدراسية وسيخصصون أبحاثهم لجانب محلي أو إقليمي لبرنامج أن يكون في جامعة في األردن أو 

. HISDEMABيستفيد المرشحون المقبولون من إقامات بحثية في برلين، والتي سيتم تمويلها من برنامج وسوف البحث. 
 سيكون لهم مشاركة فعالة في األنشطة الجماعية للشبكة العلمية )االجتماعات الداخلية، الندوات، اللقاءات، المنشورات(.و 

يعمل على موضوع تاريخية الديمقراطية علي أن وحته/ها، الملف الشخصي المطلوب هو ملف طالب دكتوراة في بداية أطر 
سيتم إيالء اهتمام خاص للطلبات و سياسية. العلوم الفي الشرق األوسط من منظور تاريخي أو اجتماعي أو أنثروبولوجي أو 

ث والتعبير بطريقة ذات المعرفة الجيدة بالببليوغرافيا المحلية والدولية حول هذا الموضوع ذات الصلة بالمجال األصلي للبح
مبتكرة األسئلة والتأمالت واألفكار التي تساهم في البحث الجماعي. الهدف العام للبرنامج هو إعادة تفسير الممارسات التداولية 
المحلية في العالم العربي التي يمكن أن تشكل المصفوفات التاريخية لرؤية الديمقراطية، ودراسة تحولها خالل المراحل المختلفة 

ن التاريخ العثماني واالستعماري والوطني والمعاصر. كما سيتم تكريس االهتمام لدراسة تأثير الممارسات التداولية المحلية م
 على األيديولوجيات العالمية التي قامت بتشكيلها أو إعادة تفسيرها أو تحديها.

واإلنجليزية. المعرفة باللغة األلمانية أو الفرنسية تعتبر ميزة المتطلبات اللغوية: مهارات لغوية ممتازة في اللغة العربية 
 إضافية.

. وبعد موافقة اإلدارة قابلة للتمديد بعد مرور سنة من بدايتها، 2023سبتمبر  30إلى  2020أكتوبر  1تمتد المنحة من 
 وفر تمويل إضافي للسفر البحثي والمنشورات.تكما ، تشمل المنحة التأمين الصحي

 معلومات عن منحة الدكتوراة:

 شهًرا 36مدة التمويل: • 

 مكان العمل: إفبو عمان• 

باإلضافة الى ذلك ستكون هناك مساعدة في دفع رسوم الدراسة في احدى  يورو 750قيمة المنحة الشهرية: • 
 الجامعات األردنية.

2020 أغسطس 31/  آب 31الموعد النهائي لتقديم الطلبات:   

 

 

 



 
 

 PDF( في العنوان على شكل ملف HISDEMAB Jordan applicationيجب إرفاق الطلبات عبر البريد اإللكتروني وكتابة )
ود. سيلكي ناجيل  ifnaili@gmail.com، د. فلسطين نايلي Nora.Lafi@zmo.deواحد وإرسالها إلى د. نورا الفي 

zmo@zmo.de 

 إرفاق ما يلي في الطلب: 

 دكتوراة في جامعة أردنية.الشهادة إثبات طالب تثبت أنه مسجل في       (1

 (الغير أكاديمية )الدورات الجامعية، األنشطة المدنيةمتضمنة السيرة الذاتية لمقدم الطلب       (2
 شهادات الماجستير و  وغيرها الجامعيةالشهادات من مصدقة صورة طبق األصل       (3
صفحات تحتوي على استعراض عام، الفرضية  5) بحثهومشروع  من الطالب توضح سبب اهتمامه بالمشروعرسالة       (4

وأهداف الرسالة، المنهجية، المصادر، البيبلوغرافيا، تقرير مرحلي، عينة توثيق استند إليها البحث، وخطة عمل على 
ضمن عمل جماعي منشور ضمن إطار من الرسالة لرسالة بما في ذلك تسليم جزء شهرًا إلى حين مناقشة ا 36مدار 

 والبرنامج الجماعي. الدكتوراه  رسالةموضوع تسليط الضوء على نقاط التقارب بين مع  عمل المشروع(

 رسالة توصية من مشرف الرسالة      (5

 رسالة توصية من أستاذ ثاٍن في نفس مجال البحث      (6

 من كتابة أكاديمية )جزء من رسالة الماجستير، مشروع الدكتوراة المصادق، مقال أكاديمي إن وجد( )جميع فصل       (7
 اللغات مقبولة(.

 

ZMO  مركز أبحاث متعدد التخصصات ذو اهتمامات عدة بتاريخ وثقافات وديناميكيات العالقات االجتماعية في آسيا وأفريقيا
والشرق األوسط. ويولي المركز اهتمامًا خاصًا للديناميكيات االجتماعية والسياسية للمجتمعات في الجنوب والقضايا بين 

بادلة بين مجتمعات المسلمين وجيرانهم. يستضيف المركز حوالي أربعين باحًثا بما الشمال والجنوب، وال سيما التأثيرات المت
 في ذلك مؤرخون وعلماء أنثروبولوجيا وخبراء في الدراسات الدينية.

 https://www.zmo.de/en، راجع: ZMOلمزيد من المعلومات حول 

 رالتخلص من جميع الملفات بمجرد اكتمال عملية االختيامالحظة: سيتم 
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