
 
 برنامج البحث التاريخي المشترك للشرق األوسط وأفريقيا

الحياة التاريخية  عدد دراسات    يهدف "برنامج البحث التاريخي المشترك للشرق األوسط وإفريقيا" إلى زيادة 

وتشكيل   وأفريقيا  األوسط  الشرق  جغرافيا  في  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  التصور  والثقافية 

المشترك زيادة   التاريخي  وإلى  العثمانية  األرشيفات  استخدام  الذين   عدد   وتشجيع  والباحثين    األكاديميين 

 . يعرفون لغتي التركية والعثمنية 

   المرحلة  في    تقديم ال المشترك للشرق األوسط وأفريقيا من مرحلتين. سيتم    البحث التاريخي  يتكون برنامج 

  أشهر(   6)أشهر( وبعد ذلك    10خالل )  C1مستوى    حتى   A1   مستوى  من   اللغة التركية   ات دور  األولى 

تنظم تدريب قصير المدى للغة العثمانية وإنشاء    في المرحلة الثانيةو  . اللغة العثمانية عبر اإلنترنت   ات دور

الترويج ألرشيفنا في تركيا  يغطي  الذين    برنامج متخصص  للمشاركين  المناسبة  البحث  من موضوعات 

 . بنجاح   اللغة أكملوا تعليمهم 

 (YTB) األتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلةرئاسة مغتربين بين مع هذا البرنامج المنفذ بالتعاون  

باإلضافة إلى تعليم  تقدم     (DİLMER)  بيازيت   يلدريمأنقرة  بجامعة    مركز تطبيقات وبحوث تعليم اللغةو

إجراء دراسة  وات في تركيا وزيارة المؤسسات المعنية  ط وطخوفحص الم  ةالعثماني   تعليم اللغةاللغة التركية  

سيؤدي إلى العديد  حديدها من المتوقع  سيتم تالذي    أكاديمية مشتركة مع األكاديميين األتراك حول موضوع 

 .من الدراسات في مجال التاريخ مع جغرافيا المجتمع الشقيق 

تشمل برامج التدريب اللغوي والدراسة األكاديمية باإلضافة إلى جزء من األنشطة االجتماعية والثقافية في  

 . جوالت في المدينة و تركيا 

 

 تفاصيل البرنامج 

 2021شباط )فبراير(  27 - 2021كانون الثاني )يناير( 27  :ي للتقديمالموعد النهائتاريخ التقديم / 

 2021آذار )مارس(  19 : تاريخ بدء البرنامج 

 : مدة البرنامج

أشهر عبر   6اللغة العثمانية لمدة عليم أشهر عبر اإلنترنت + ت  10اللغة التركية لمدة  عليم ت •

  اإلنترنت 

  B2  8 و B1 و A2 و A1 مستويات  كل من   أشهر. تدوم  10لتعليم اللغة التركية هي المدة اإلجمالية 

  40محاضرة كل  وفي األسبوع.   حاضرةم  15 ونكسيأسبوًعا.  C1 11  ىمستويستمرو أسابيع. 

 .دقيقة

 كل يوم( محاضرات أيام في األسبوع ، ثالث  4) أشهر 6لمدة  تعليم اللغة العثمانية 



  زيارة ورشيف  األ فحص وسيتم تنفيذ  عبر اإلنترنت   ستُعقد دورات لتعليم اللغة التركية والعثمانية :كانالم

 اسطنبول(.  - في تركيا )أنقرة  األنشطة االجتماعية والثقافية للبرنامج ات والمؤسس

 

 

 ات التقديم متطلب

 مفتوح لجميع دول الشرق األوسط وأفريقيا.  قديم الت :قديمالقابلة للت والدول البلدان

 

 :يجب أن يكون لدى المتقدمين المؤهالت التالية المتقدمون: 

 . التي تقدم لها الطلبات  المتاحة  كون مواطنًا في إحدى الدوليأن   •

باحثًا في المؤسسات    -كون أكاديميًا يعمل في مجال التاريخ أو موظفًا عاًما أو مؤرًخا  يأن   •

 .لدراسات األرشيفيةالمسؤولة عن ا

بحاث / أكاديمية علمية للباحثين والعلماء وحاصل على األقل  األ العمل في جامعة / مركز  •

 .على درجة الماجستير في التاريخ أو أقسام التاريخ العثماني

للموظفين العموميين العاملين في المؤسسات المسؤولة عن دراسات األرشيف ، الذين عملوا   •

سنوات على األقل ويفضل أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير /   3في المؤسسة لمدة 

 ،  الدكتوراه

/ التاريخ    رشيفيفضل الحصول على دراسة أكاديمية واحدة على األقل في مجال األ •

 .العثماني 

  لغةلـ )المرحلة الثانية من الدراسة ستقام في تركيا للتعليم ال أن ال يكون لدي أي مانع للسفر •

 ( ة المخصصةالعثماني

 . سنة 45 كون تحت سن يأن   •

 

 ما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟ 

 استمارة الطلب  •

 من قبل األكاديميين في تركيا )اختياري(  ته تم إجراؤه في دراسالذيتعاوني دراسة بيان  •

 سيرة ذاتية مفصلة بما في ذلك الدراسات األكاديمية السابقة  •

وثيقة توضح أنهم يعملون من مؤسساتهم لموظفي القطاع العام ومن الجامعات التي يعملون   •

 فيها لألكاديميين. )الترجمة اإلنجليزية المعتمدة فقط( 
 

 

 كيفية التقديم؟ 
  basvuru.ytb.gov.tr من الموقع  استالم الطلبات عبراإلنترنت سيتم  •

 .يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب  •



سيتم إبالغ المرشحين المؤهلين للمشاركة في البرنامج نتيجة التقييم عبر البريد   •

 .اإللكتروني 

  اإللكترونيعبر البريد م التواصل  فصلة، يمكنكملألسئلة والمعلومات ال •
ortaktarih@ytb.gov.tr 

 

 

 ؟ شمل البرنامج تماذا 
 أشهر  10عبر اإلنترنت لمدة  ا مجان ة تركياللغة ال  تعليم  •

في اللغة   B1 بعد الوصول إلى المستوى)   أشهر 6لمدة  ا مجان ة عثمانيالاللغة  تعليم  •

 ( التركية

 تركيا(  في  برنامج الذهابًا وإيابًا )مرحلة  سفرتكاليف ال •

 تركيا(  في  برنامجالاإلقامة )مرحلة  •

 تركيا(   في برنامج الف وزيارة المؤسسات )مرحلة يرشاأل •

 تركيا(في برنامج الاألنشطة االجتماعية والثقافية )مرحلة  •

 المشاركين. على *** رسوم التأشيرة 

mailto:ortaktarih@ytb.gov.tr

