
 سمالا السٌرة الذاتٌة

 
 مع ٌٖٕٔٓار آتخرجت مارغو بالبونً من جامعة كارولٌنا الشمالٌة فً 

لورٌوس فً دراسات الصراع والسالم ومع تركٌز فً اللغات العربٌة ابك
 مع منحة من الوزارة الخارجٌة ٕٔٔٓدرست العربٌة فً االردن فً . والفرنسٌة

االمرٌكٌة ورجعت الى عمان السنة التالٌة لتتعاون مع جمعٌة خٌرٌة محلٌة على 
بعد انتهاء برنامج كاسا هً تتمنى أن تسعى الى . لبناتلورشات عمل أكادٌمٌة 

 .ٌافرص العمل فً الشرق االوسط قبل أن تبدأ الدرسات العل

مارجو آن بالبوني 
 

 
 

، وهً متخّصصة فً 2013 مولً بٌرنستٌن متخّرجة من جامعة براونفٌعام
وقد ترّكزت اهتماماتها وأهدافها التعلٌمٌة خالل دراستها . العالقات الدولٌة

الجامعٌة، بما فٌها دراستها بالخارج فً إطار برنامج صٌفً بمدٌنة طنجة 
، ترّكزت على اللغة 2012 بالمغرب بعد حصولها على منحة فٌدٌرالٌة عام

العربٌة وآدابها، وتارٌخ األدٌان ودورها الراهن فً المجتمعات الشرق أوسطٌة، 
وتنوي، االستمرار فً دراسة التطورات . والقضاٌا السٌاسٌة الخاصة بالمنطقة

 .السٌاسٌة فً الشرق األوسط بعد إكمال برنامج كاسا والتخّصص فً الترجمة

تين سمولي ريبيكا بيرن
 

 
 

 
من جامعة دارتموث وتدرس حالٌا  2012 نٌنا بركلمنز تخرجت فً عام

. للحصول على الماجستٌر فً الدراسات العربٌة المعاصرة بجامعة جورجتاون
 وهً تهتم اهتماماً .وقد درست العربٌة سابقاً فً االسكندرٌة مع برنامج مٌدلبري

خاصاً بقضاٌا المرأة وتمكٌنها فً المجتمعات العربٌة، وتتمنى أن تعٌش فً 
 .الشرق األوسط على المدى البعٌد

 

 نينا بريكلمنز

 
 

ن فً والٌة إندٌانا ! أهال، أهلٌن ٌا هال ٌْ لَر ْبَرْلجً فً مدٌنة اسمها فُورتَو ٌْ ُولد تا
تطّور اهتمام . العظٌمة وٌطمح إلى تعلّم اللغات وأسالٌب تعلٌمها فً المستقبل

تاٌلر بتعلٌم اللغات واإلصالح التربوي بعد أن بارك هللا فٌه بالفرص لدراسة 
 العربٌة فً مدٌنة عّمان فً األردن وفً جامعة مدلبري حٌث تخّرج من ُدفعة

 ٌتطلّع تاٌلر إلى التعّمق فً هذه .حامَل بكالورٌوس باللغة العربٌة ٖٕٔٓ
اإلهتمامات والدراسته فً برنامج كاسا وفٌما بعد كطالب مستوى التعلٌم العالً 

 .وكمدّرس وكُمدٌر أكادٌمً وكأب فً المستقبل إن شاء هللا
 

 

  برلجيتايلر

 



 
 
 

ماٌكل برٌل تخرج من جامعة وستفٌلد ستاٌت تقع فً ماساتشوستس حٌث درس 
سلطنة عمان، - سابقا درس اللغة العربٌة فً مسقط . التارٌخ والعلوم السٌاسٌة

 ٌهتم بالتارٌخ ماٌكل. األردن من خالل برنامج المنحة اللغة الحاسمة- وعمان 
 بعد ٌكمل دراسته فً برنامج المركز .سٌاسً واجتماعً فً العراق وسورٌا

الدراسات العربٌة بالخارج، ٌنوي أن ٌحصل على الدكتوراه فً تارٌخ الشرق 
 .األوسط

 
مايكل باتريك بريل 

 
 

 
من جامعة مارٌالند بشهادتً بكالورٌوس  ٖٕٔٓ تخرج كٌفن بطس فً ماٌو

 وقد سبق له أن درس العربٌة فً تونس صٌف. اللغة العربٌة واللغة اإلسبانٌة
وٌود بعد المشاركة فً برنامج كاسا إنشاء اللهأنٌواص لدراسته للعربٌة . ٕٔٔٓ

فً الدراسات العلٌا، وتضم اهتماماته بهذا الصدد كل مجال عموما، واللغوٌات 
 .والتارٌخ والفنون والسٌاسة والثقافات خصوصا

س طكيفن أوستنب
 

 
 

 
أنا إسمً جاٌمس كاٌسً وأنا طالب دكتوراه فً قسم التارٌخ فً جامعة برنستون  
وأتخصص فً تارٌخ اإلستعمار األوربً فً بالد الشام فً القرن العشرٌنتحدٌداً 

دور الوقف فً العالقات اإلستعمارٌة وقبل ما بدأت دراستً فً التارٌخ فً 
جامعة برنستون تخرجت من جامعة تكساس فً أوستن فً برنامج الماجستٌر 

فً دراسات الشرق األوسط وقبل ذلك كنت طالب فً برنامج فولبراٌت فً 
 وأنا بحثت الجرائد حول قضٌة اللغة ٩ٕٓٓ وبٌن عام ٨ٕٓٓق بٌن عام شدم

 اإلنتداب لالخوالقومٌة العربٌة فً الصحافة القومٌة فً سورٌا ولبنان فً 
 .٩ٗ٦ٔ حتى ٩ٕٓٔالفرنسً من عام 

وولدت فً مدٌنة سان فرانسٌسكو فً والٌة كالٌفورنٌا  وعشت فً كالٌفورنٌا 
 فً ساتنا كروز ولً اشمالٌة طول حٌاتٌفٌها وتخرجت من جامعة كالٌفورنً

 واحدة وأخان وقط واحد إسمه الغضنفر الذي رجع معً من دمشق  توالدان وأخ
وباإلضافة إلى سورٌا كذلك عشت فً القاهرة وسلطانة عمان ولبنان وفرنسا 

 .وإنجلترا
 

 جايمس كايسي
 

 

 
حٌث  2012 تخرجت جوردن دانٌالز من جامعة جورج تاون فً ماٌو عام

بعد التخرج، . درست السٌاسات الدولٌة مع تخصص فً الدرسات االمنٌة
اهتمامها الرئٌسً . شاركت فً برنامج منحة اللغات الحاسمة فً عمان، األردن

لز ان دانياردجو



ٌدور حول الدبلوماسٌة العامة وترٌد االلتحاق بالخدمة الخارجٌة األمرٌكٌة فً 
 .المستقبل

 
 

 
 

كٌتلندوست تخرجت من جامعة تفتس هذه السنة وحصلت على بكالورٌوس فً 
فً نفس السنة حصلت على جائزة األدب . اللغة العربٌة والعالقات الدولٌة

درست اللغة العربٌة فً جامعة تفتس وأٌضا فً الجامعة . والثقافة واللغة العربٌة
كٌتلن سافرت إلى فلسطٌن الصٌف الماضً لكً تبحث . األردنٌة فً مدٌنة عمان

- تهتم بالصراع الفلسطٌنً.عن سٌاسة المساعدات اإلنسانٌة فً الضفة الغربٌة
 .اإلسرئٌلً وبنظام تعلٌم اللغة العربٌة

  دوستتلننيكوليك

 
 

آنً كول حصلت على البكالورٌوس من جامعة ٌٌل والماجستٌر من جامعة 
 عاشت فً المغرب لمدة عامٌن وهً متطوعة فً برنامج هٌئة .جورج تاون

 قامت بمشروع بحث عن حقوق المرأة فً األردن فً سنة. السالم األمرٌكً
تدرس بجامعة . األمرٌكً" فولبراٌت"بفضل منحة من برنامج  ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ

من المواضٌع التً تهتم بها . جورج تاون لبرنامج الدكتوراه فً اللغة العربٌة
 .سٌاسة التنمٌة فً العالم العربً والثقافة ومنها األكل العربً

 كول ماري يآن

 
 

ألٌس جٌسٌنجر طالبة دكتوراه فً قسم دراسات الشرق األدنى بجامعة برٌنستون 
ترتكز دراستها الجامعٌة فً التارٌخ الفكري األوروبً . بالوالٌات المتحدة

والعربً، ومن اهتماماتها األكادٌمٌة علم الحدٌث وتارٌخ نقل القرآن وقضٌة 
 .العلمانٌة فً فرنسا بٌن القرن التاسعة عشر والعشرٌن

 
 
 
 
 

 

 جيسينجرأليس جولييت 

 
 

 
قبل أن ٌسافر إلً مصر، عمل إٌرٌك كنٌكت كمساعد باحث فً مركز رفٌق 
الحرٌري لدراسات الشرق األوسط بواشنطن دٌسً، حٌث كان متخصصا فً 

الجامعة الحكومٌة بوالٌة نٌو " )رتجرز" تخرج من جامعة .السٌاسة اللٌبٌة
، حٌث حصل علً درجة البكالورٌوس فً مجالً التارٌخ 2010عام ( جٌرسً

 
 اريك كينت

 



وبعد تخرجه سافر مباشرة إلً مصر وعمل مدرسا للغة اإلنجلٌزٌة . واإلقتصاد
أما فً .بجامعتً المنصورة واألسكندرٌة وذلك فً إطار برنامج فولبراٌت

المستقبل فٌرٌد إٌرٌك أن ٌتخصص فً مجال تارٌخ الشرق األوسط وأن ٌحصل 
علً درجة الدكتوراه فً هذا المجال، أو علً األقل أن ٌعمل فً مجاالت تسمح 

 .له باستخدام لغته العربٌة
 

 
 

 متخصصا فً العلوم 2013تخرج جوزٌف الٌدي من كلٌة وٌلٌامز فً عام 
تشمل اهتماماته الهوٌة والسٌاسة المقارنة . السٌاسٌة والدراسات العربٌة

بعد برنامج كاسا، ٌتمنى جوزٌف السعً نحو . والموسٌقى فً الشرق االوسط
 .الدراسات العلٌا فً سٌاسة وتارٌخ الشرق االوسط

 
 

 

  اليديجوزيف
 

 
 

تخرج دٌفٌد لنٌنجتون من جامعة تكساس فً أوستن مع درجة البكالورٌوس فً 
األدب اإلنجلٌزي واإلسبانٌة والدراسات الكالسٌكٌة، واآلن ٌدرس فً جامعة 

وقد درس اللغة العربٌة .  برنستون لحصول على دكتوراه فً األدب اإلنجلٌزي
وٌهتم باألدب المقارن فً . فً المغرب ولبنان ومصر والمملكة العربٌة السعودٌة

 .العصور الوسطى

  لنينجتونديفيد كينت

 
 

فً ٔالٌح أْإٌ  حٍث ركزخ    "يٍايً"تخرجت جوانا ماجرد من جامعة 

دراصرٓا عهى ذارٌخ انشزق األٔصط ٔثقافرّ ٔانعٕايم انضٍاصٍح انحانٍح انًؤثزج 

صٕف ذراتع جٕاَا دراصرٓا نهغح انعزتٍح فً تزَايج جايعح . عهٍّ

نرذرٌش انهغح انعزتٍح نألجاَة فً انعاو انقادو  ٔذضعى جاْذجَ نرٕصٍع "يٍذنثٍزي"

خثزاذٓا فً يجال دراصح انهٓجاخ انعزتٍح ٔاخرالفٓا تٍٍ يشزق انٕطٍ انعزتً 

 .ٔيغزتّ
 

 
 
 

  ماجردجوانا لين
 

 



زونا فً برنامج ماجستٌر فً دراسات الشرق ي حالٌاً طالبة فً جامعة أرانٌلج
. ستتخرج فً شهر ماٌو فً العام الجاري األوسط و لسانٌات الشرق األوسطو

ٌتركز بحثها على اللسانٌات المطبقة واستخدام األطر النظرٌة من مٌدان اكتساب 
االلغات االجنبٌة االخرى فً سٌاق تعلٌم العربٌة لناطقٌن بغٌرها واللسانٌات 

تخرجت من جامعة جورج واشنطن فً . واللغة والدراسات الثقافٌة بشكل عام
 وحصلت على شهادة بكالورٌوس فً الشوؤن الدولٌة ودراسات 2010عام 

الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت و جامعة بدرست اللغة العربٌة .الشرق االوسط
بعد برنامج كاسا ستبدأ برنامج الدكتوراه فً اللسانٌات المطبقة . ٌرموكفً األردن

 .ناطقٌن بغٌرهالوبحث فً مٌدان تعلٌم اللغة العربٌة ل

 
 رزجانيل نيكول مو

 
 
 

 مع البكالورٌوس فً ٕٕٔٓتخّرج إرٌك أولسون من كلٌة دارتموث فً عام 
خالل فصل الدراسً األخٌر، . الدراسة واللغات واألدب الشرق األوسط و آسٌا

كتب أطروحة تركٌز على العالقة بٌن الحكومة المصرٌة والالجئٌن من فلسطٌن 
بعد تخّرجه من دارتموث إرٌك حصل على منحة لومبارد . و السودان والعراق

ومتدرب مع المشروع إلعادة التوطٌن والمساعدة القانونٌة فً القاهرة و منحة 
 .رٌنولدس لبرنامج كاسا

 

اريك روبرت أولسون 

 
 

 
 

 انعالقاخ فً يرخصصٍٍ يع ذفرش جايعح يٍ انضُح ْذِ تارصُش ياثٍٕ ذخزج

 انعانى فً االصرعًار اثار ٌذرس ْٕ انذراصح تانُضثح.  انعزتٍح ٔانهغح انذٔنٍح

 انًذٍَح انًزاكز عهى االصرعًار تراثٍز ٌٓرى ٔخصٕصا ٔصٍاصٍا اجرًاعٍا انعزتً

 .شغم ٌجذ اٌ ٌضرٓذف "كاصا" يع ٌُرًٓ اٌ تعذ.  انًُطقح فً
 
 
 

ماثيو برادفورد بارسونز 

 
 

بدرجة بكالورٌوس فً العلوم  2012 عاٌدة بطوٌلة تخرجت من كلٌة باردفٌعام
منذ شهر اغسطس اقامت عاٌدة فً رام . السٌاسٌة والدراسات العالمٌة والدولٌة

وعملت كمساعدة استاذ وُمدرسة للكتابة باللغة االنجلٌزٌة فً كلٌة . هللا، فلسطٌن
اهتمامها الشخصً واالكادٌمً . جامعة القدس التً تقع شرقً مدٌنة القدس- بارد

طموحها هو ان تصبح . ٌمٌل نحو الموسٌقى البوبالعربٌة المعاصرة والكالسٌكٌة
 .متخصصة فً االنتاج الثقافً فً الشرق االوسط

 

 طويلة بعايدة

 
 

مع البكالورٌوس فً  ٕٓٔٓ تخرج بنجمٌن بتلر من جامعة نورثوسترن فً عام
 
 



بعد تخرجه، اشتغل فً واشنطن كمستشار للشؤون العربٌة . الدراسات العربٌة
درس بنجامٌن اللغة العربٌة فً الجامعة االمرٌكٌة فً . للمنظمات الغٌر حكومٌة

اآلن، ٌدرس (. ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ )والجامعةاالمرٌكٌةفً بٌروت( ٨ٕٓٓ )القاهرة
بنجامٌن فً برنامج الماجستٌر فً الحقوق اإلنسانٌة الدولٌة فً الجامعة 

األمرٌكٌة فً بٌروت، وسٌقوم بمقابالت لبحثه النهائً مع نشطاء لحقوق اإلنسان 
بعد كاسا، ٌخطط بنجامٌن أْن ٌشتغل فً منظمة دولٌة للحقوق . فً القاهرة

 .اإلنسانٌة
 

  بيتلروئيلصمامين جبن

 
 

حٌث تخصص فً  ٖٕٔٓ تخرج آدم راسجن من كلٌة بودن فً شهرماٌوعام
بشكل اكادٌمً ٌهتم بسٌاسة الشرق االوسط، اللغات . دراسة الحكومة والدٌن

بتعلم اللغة العربٌة  ٕٔٔٓ قضى فصل الخرٌف عام. السامٌة، والفلسفة العربٌة
فٌما ٌتعلق باهدافه المهنٌة آدم ٌعتزم على قٌام بدراسات علٌا فً . فً االردن

 .الفترة ما بعد برنامج كاسا

  راسجنآدم

 
 

 
 

حٌث تخصص فً  ٖٕٔٓ تخّرج جبرٌل بارنهارد من جامعة برنستون فً عام
هو قد . دراسات الشرق األوسط واإلسالم وحصل على شهادة فً اللغة العربٌة

هو ٌهتم بالفقه اإلسالمً والسلطة . درس اللغة العربٌة فً تونس ومصر سابقا
مع أنه لٌس متأكدا ماذا ٌفعل بعد إكمال برنامج كاسا، . الدٌنٌة فً العالم االسالمً

 .فً نهاٌة المطاف هو ٌرٌد ان ٌسعً شهادة الدكتوراه فً الدراسات اإلسالمٌة
 
 

  بارنهاردروزنفيلديل برج
 

 
 

متخصص فً  2012 جوزٌف سٌلس تخرج من جامعة دٌفٌدسون فً عام
هو ٌهتم بالتارٌخ االقتصادي فً بالد الشام كما ٌهتم بالترجمة عربً .االقتصاد
بعد اكمال برنامج كاسا ٌتمنى أنً عمل فً مجال تعلٌم اللغة العربٌة . انجلٌزي

 .واخٌرا ٌعتزم ٌدرس دكتوراه فً دراسات اللغة العربٌة واالقتصاد
 
 
 
 
 

 سجوزيف سيل
 

 



 
 
 

 انرزكٍز يع انذٔنٍح صاخاانذر فً انًاجضرٍز شٓادج عهى حصهد اَذرٔٔد انٍكضٍا

 عاو فً تزكهً جايعح يٍ انصحافح فً انًاجضرٍز ٔشٓادج االٔصط انشزق عهى

 ٔيصز نثُاٌ فً انعزتٍح انهغح ٔدرصد اتٕظثً فً عًهد انٍكضٍا  .٢٠١٢

 ٔاالدب انعزتٍح انجزٌزج فً االحرجاجٍح تانحزكاخ يٓرًح ًْ  .(االصكُذرٌح)

 .ٔانرزجًح انحذٌث انعزتً

 

 
ل أندروود اكسيا دانييال

 
 
 

تخرج دان ولكفسكً من جامعة براون هذه السنة وحصل على بكالورٌوس 
اي التارٌخ الرومانً واللغة )الدراسات الشرق االوسطٌة والدراسات الكالسٌكٌة 

( ٕٔٔٓخرٌف )ٌدرس العربٌة منذ اربع سنوات وقضى فصال دراسٌا. (الالتٌنٌة
 عنده خطة مستقبلٌة ثابتة فً هذه ٌوجددان ال . فً الجامعة االردنٌة بعّمان

اللحظة، ولكنه ٌنوي السعً إلى شهادة الدراسات العلٌا فً اللغة العربٌة ٌوم من 
. االٌام بعد اكمال كاسا

 

  ولكفسكيدان

 
 

 
 

تخرجت سمانثا وراي ماجستٌر معالجة اللغات الطبٌعٌة من جامعة أرٌزونا فً 
درست اللغة العربٌة .  وهً طالبة فً برنامج دكتوراه فً اللسانٌاتٖٕٔٓسنة 

تخصصاتها علم اللغة النفسً والصناعة المعجمٌة . فً الٌمن والمغرب
 .واللغوٌات الحاسوبٌة واللهجة الٌمنٌة واأللعاب اللغوٌة

 رايوسامانثا 

 
 

 
 

 و ٌتخصص فً ٖٕٔٓتخرج كاٌل وٌنتٌر ستونٌر من جامعة براون فً سنة 
قد درس اللغة العربٌة من قبل فً . األدب المقارن باللغتٌن الفرنسٌة و العربٌة

ٌهتم بالحركة الثقافٌة األمازٌغٌة، األدب العربً . الجامعة األردنٌة فً األردن
 .االكالسٌكً، الراب العربً، و اعادة التوطٌن لالجئٌن فً امرٌك

 

 ستونر- ينتروكايل 

 
 

من  جامعة والٌة كالٌفورنٌا فً سان  2009 تخرجت كاترٌن اٌاو فً عام
 كاترينا إليزابيث أندرسون

 ياو



قامت ببحث  2010 - 2009 بٌن. فرانسٌسكو مع الماجستٌر فً التارٌخ العالمً
عن قانون األحوال الشخصٌة المعاصر فً دمشق، سورٌا برعاٌة منحة 

وقد درست اللغة العربٌة فً سورٌة، دمشق، المغرب، كالٌفورنٌا . فولبراٌت
حالٌا هً طالبة دكتوراة فً تارٌخ الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا . وٌسكونسن

أكادٌمٌا هً مهتمة بالجنس والعنف تحت الحكم . فً جامعة جورج تاون
بعد االنتهاء من برنامج مركز الدراسات العربٌة . االستعماري االٌطالً فً لٌبٌا

 .بالخارج، تخطط إلكمال أطروحة بحثٌة لها فً إٌطالٌا ولٌبٌا

 

 
 

 
راتً طالب فً جامعة كولومبٌا فً مدٌنة نٌوٌورك فً قسم التارٌخ فً اآرثر ز

هو متخصص فً تارٌخ الشرق األوسط وٌتم خاصة بتراث . برنامج دكتوراه
 .  العربً واإلسالمً

 

آرثر زاراتي 

 
 


