
بالتعاون بين كل من  2015إلى  2012استمر هذا البرنامج من  DAADبتمويل من الهيئة األلمانية للتبادل العلمي 

 الجامعات التالية:

 الجامعات المشاركة:

 للعلوم السياسية )مكتب االتصال(: و شمال أفريقيا سات الشرق األوسطمركز درا جامعة برلين الحرة: -

رة تاريخ طويل من التعاون من جامعة القاهرة، فمنذ افتتاح مكتب االتصال الخاص بالجامعة فى القاهرة فى لجامعة برلين الح

، و قد نشأت شبكة قوية من االتصاالت بينها و بين الجانب األكاديمى بمصر على المستوى السياسى و اإلدارى، و 2010

و قد راقب و حلل المركز  2011رون من يناير شمنذ ثورة الخامس و الع جامعة القاهرة أول شريك فى هذه الشبكة.تعد 

أهم مجاالت البحث فى المركز هى: القضايا السياسية التطورات التى حدثت فى الساحة المصرية أثناء فترة التحول. 

الراهنة، التحول االجتماعى و الثقافى فى المنطقة بناءا على معايير نقدية و كيفية. و تولى المركز بإدارة أ.د. سيليا هاردرز 

 .EU – DFG – DADDعدة مشاريع بحثية ممولة من 

 برنامج الدراسات األوربية المتوسطية: – كلية االقتصاد و العلوم السياسية –جامعة القاهرة  -

مركز دراسات الشرق األوسط و شمال أفريقيا للعلوم  -رةمؤسسية سابقة مع جامعة برلين الح يستند المشروع على عالقة

فى مرحلة الماجستير حيث تم إنشاء برنامج الماجستير فى الدراسات األوروبية المتوسطية  1999السياسية و ذلك منذ عام 

و استمرارا نحة من برنامج تمبس التابع لالتحاد األوروبى بشراكة مع عدة جامعات أوروبية منها جامعة برلين الحرة. بم

 . 2007لنجاح درجة الماجستير، طرح البرنامج درجة الدكتوراه فى 

المنسق األكاديمى  –تحت إشراف كل من أ.د. عال الخواجة  2010-2009عقد برنامج التبادل األول بين المؤسستين فى 

و ممولين  DADDبتمويل من  –األستاذ األلمانى الزائر بالبرنامج  –و أ.د. باتريشيا باور و أ.د. سيليا هاردرز للبرنامج 

 آخرين. و كان هذا التبادل هو نواة حقيقية للتعاون فيما بعد بين كال الطرفين.

 

 الجامعة األلمانية باألردن: -

، و تعد من مؤسسات التعليم العالى الحديثة فى المنطقة و بالتالى شريك متميز فى 2005عام تم تاسيسها بقرار ملكى 

مجال التدريس و تلعب دورا هاما فى الترويج الصالت بين األردن و أوروبا.  يرتكز منهجها على العلوم التطبيقية و 

راسات الشرق األوسط و شمال أفريقيا جه لدمج العلوم االجتماعية. شارك فريق عمل مركز دإدارة األعمال مع تو

 Regionalسة بعنوان: ردفى م 2011 سبتمبر جامعة برلين الحرة مع الجامعة األلمانية باألردن فىب للعلوم السياسية

Dynamics in the Middle East: Local and European Responsibilities . 

نائب رئيس الجامعة و أ.د. سيرينا ساندرى  –د. أنطون مانجستل ممثلوا الجامعة األلمانية باألردن فى المشروع هم: أ.

 أستاذة االقتصاد بقسم اإلدارة. -

 

 نوبة، قرطاج:مالامعات: بنى غازى، تونس المنارة، ج -

طبيعة متعددة  قسم االقتصاد، أصبح للبرنامج –بمشاركة أ.د. آمال عبيدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى غازى 

ن لذلك أثر انعكس على ورش العمل و الندوات التى نظمها المشروع بمشاركة أ.د. ااألطراف و بعد عربي ذو ثقل. و ك

 Arabبعنوان:  2013محمد كرو من جامعة تونس المنارة و التى استضافت مؤتمر الباحثين الشباب فى نوفمبر 

Revolutions and Beyond: Change and Persistence انتقل هذا التعاون إلى أ.د. عبد الستار 2014. فى ،

أستاذ  –مدير المعهد القومى للعمل و البحوث االجتماعية بجامعة قرطاج بتونس و أ.د. وفا حرار مصمودى  -مويلحى

حيث أن  -اكتسب المشروع طابع بينى و تعاون دولى بمشاركة أ.د. مويلحى نوبة. المالقانون العام بكلية الحقوق بجامعة 

 –و أ.د. مصمودى  –و عمل المهاجرين  مجال تخصصه يشمل الحركات العمالية، االتحادات التجارية، اإلدارة االجتماعية

 حيث يرتكز مجال بحثها على السياسة االنتقالية فى الشرق األوسط و شمال أفريقيا و السياسات الدستورية.

 


