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The American Center of Research promotes 
study, teaching, and increased knowledge of  the 
ancient and contemporary region, with Jordan as a 
focus. Supporting Jordanian students and scholars is a 
critical part of  that mission.

The leading scholarship program is the Jordanian 
Graduate Student Scholarship, which supports four 
graduate students annually.

Three of  the American Center’s named fellowships 
support Jordanian scholarship. The Frederick-Wenger 
Memorial Fellowship funds specifically Jordanians, 
and the Russell Memorial and the Sauer Memorial 
Fellowships alternate so that each year one of  the 
two is supporting a Jordanian student.

Finally, there is an annual travel award given so that a 
Jordanian graduate student or working professional 
can deliver an academic paper at the annual 
conference of  the American Society of  Overseas 
Research.

والتعليم التعلم  تشجيع  على  لألبحاث  األمريكي  المركز   يعمل 
القديمة أوسطية  الشرق  الدراسات  حول  المعرفة   ورفع مستوى 
الطالب دعم  فإن  ولذلك  األردن،  في  وباألخص   والمعاصرة، 

والباحثين األردنيين جزء أساسي  لتحقيق هذه المهمة

للطالب العليا  الدراسات  "منحة  الرئيسي  الزمالة   برنامج 

األردنيين" حيث يقدم الدعم ألربع طالب أردنيين سنوياً

للطلبة أيضاً  المركز ثالثة منح مالية  أخرى مخصصة   كما يقدم 
والباحثين األردنيين منها

لتقديم مخصصة  منحة  وهي  التذكارية  وينجر  فريدريك   زمالة 
ساور و  راسل  زمالة  من  كل  أما  فقط،  األردنيين  للطلبة   الدعم 
 التذكاريتين فهما تتناوبان على تقديم الدعم لطالب أردني واحد

في كل عام

أردنيين أكاديميين  أو  باحثين  المركز منح لمشاركة   ختاماً، يقدم 
الخارجية للبحوث  األمريكية  للجمعية  السنوي  المؤتمر   في 

بتقديم ورقة بحثية
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Two scholarships to assist Jordanians 
participating and delivering a paper at the American 
Society of  Overseas Research (ASOR) annual 
meeting, held in mid-November in the United States: 
one awarding $3,500 for in-person attendance, and 
one awarding ASOR membership and conference 
registration for participation in the virtual conference. 
Final award selection will be determined by the 
ASOR program committee.

Four awards of $3,000 each to assist 
Jordanian graduate students with the annual costs of 
their academic programs during the period May 1 of 
the award year through May 31 of  the following year. 
Candidates must be Jordanian citizens and enrolled in 
either a master’s or doctoral program in a Jordanian 
university at the time of  their application. Eligibility is 
limited to students in programs related to Jordan’s 
cultural heritage (for example, archaeology, anthro-
pology, linguistics/epigraphy, history, conservation, 
museum studies, and subjects related to cultural 
resource management). Awardees who demonstrate 
excellent progress in their programs will be eligible to 
apply in consecutive years. 

Two awards of $1,500 to assist two 
Jordanian students with the cost of  their education. 
Eligibility is not limited to a specific field of  study, but 
preference will be given to study related to Jordan’s 
cultural heritage. Candidates must be Jordanian 
citizens and currently enrolled as undergraduate or 
graduate students in a Jordanian university.

 يقدم المركز األمريكي لألبحاث 4 منح لدعم طالب أردنيين من
 طلبة الدراسات العليا، قيمة كل منحة 3000 دوالر، تساعد في
 تغطية تكاليف دراسة عام في الفترة مابين األول من شهر أيار

وحتى نهاية أيار من العام الذي يليه

 يشترط على المتقدم للمنح أن يكون أردني وملتحق في برنامج
األردنية، الجامعات  الدكتوراه) في  أو  (الماجستير  العليا   الدراسات 
 ويقتصر القبول على التخصصات المتعلقة بالتراث الثقافي كعلم
وإدارة النقوش،  اللغويات،  األنثروبولوجيا،  التراث،  حفظ   اآلثار، 

المتاحف وإدارة المصادر التراثية وغيرها من ذات الصلة

 الفائزون الذين يظِهرون تقدماً متميزاً في برامجهم األكاديمية
مؤهلين للتقديم للمنحة لسنوات متتالية

 تقدم هذه الزمالة منحتين، قيمة الواحدة منها هي 1500

وال الدراسة،  تكاليف  تغطية  في  أردنيين  طالبين  لدعم   دوالر، 
 تشترط هذه المنحة تخصص دراسي معين، لكن تعطى األفضلية

لطلبة تخصصات التراث الثقافي األردني
األردنية الجنسية  بأن يكونوا من حملة  المتقدمين   يشترط على 
 وملتحقين إما في برنامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه

في الجامعات األردنية
 يقدم المركز منحتين  للباحثين األردنيين أو المهنيين العاملين
 الذين لديهم بالفعل ورقة أكاديمية تم قبولها لتقديمها في

االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للبحوث الخارجية

الشخصي،  للحضور  دوالرًا   3500 الواحدة  الجائزة  قيمة   تبلغ 
 ودفع تكلفة السفر ولدعم النفقات األخرى جزئًيا خالل المؤتمر
 والذي يقام في منتصف شهر  تشرين الثاني من كل عام، ويمنح
في التسجيل  ورسوم  آسور  في  عضوية  رسوم  تغطية   اآلخر 
 المؤتمر للمشاركة بجلسته االفتراضية والتي تعقد في منتصف

شهر تشرين األول

 االختيار النهائي للحاصلين على المنح يحدد من قبل لجنة برنامج
آسور

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الصفحات اإللكترونية أعاله

JORDANIAN GRADUATE
STUDENT SCHOLARSHIP

FREDERICK-WENGER
MEMORIAL FELLOWSHIP

These two fellowships rotate, and each year one 
supports an enrolled Jordanian graduate student. 

زمالتي راسل و ساور التذكاريتين

 تتناوب هاتين الزمالتين في كل عام، لتقديم الدعم لطالب
أردني ملتحق في برنامج الدراسات العليا

JORDANIAN TRAVEL
SCHOLARSHIP FOR THE
ASOR ANNUAL MEETING
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منح الدراسات العليا للطلبة األردنيين

زمالة فريدريك وينجر التذكارية

THE RUSSELL AND THE
SAUER FELLOWSHIPS

آسور اجتماع  في  للمشاركة   منحة 
 السنوي لألردنيين

For more information, visit our website or the 
Jordanian fellowship’s webpage at:

acorjordan.org
acorjordan.org/jordanian-fellowships/ 

You can support our fellowship program by visiting 
acorjordan.org/donate


