FELLOWSHIP FOR FIELD RESEARCH

برنامج الزمالة للبحوث الميدانية
The KF Field Research program is designed to support doctorate-level students and
prominent scholars in Korean Studies for their field research in Korea.

هذا البرنامج مصمم لدعم الطلبة في مرحلة الدكتوراه واألكاديميين البارزين في الدراسات
الكورية في بحوثهم الميدانية في كوريا.
Eligibility: Doctoral candidate, professors and researchers conducting research on
Korea in the field of humanities or social sciences

األهلية :مرشحو الدكتوراه واألساتذة والباحثون من حملة الدكتوراه الذين يجرون بحوثا حول
موضوعات تتعلق بكوريا في مجال العلوم اإلنسانية أو العلوم االجتماعية
Number of Awardees: Around 30 per year

عدد الحاصلين على البرنامج :حوالي  30شخصا في السنة
Fellowship Period: 1 - 12 months

فترة الزمالة : 1 – 12شهرا
Program Support: monthly stipend(2 – 3 million KRW), round-trip airfare, traveler’s
insurance

الدعم الذي يقدمه البرنامج :تكلفة اإلقامة)مليونان إلى  3ماليين وون كوري شهريا( ،تذكرة
الطيران ذهابا وإيابا ،وتأمين السفر
FELLOWSHIP FOR KOREAN LANGUAGE TRAINING

برنامج الزمالة للتدريب على اللغة الكورية
This fellowship provides professors, graduate students and Korea-related
professionals with an opportunity to take an intensive Korean language course up to
one year at a university-affiliated language institute in Korea.

يتيح هذا البرنامج فرصة لألساتذة والطلبة في الدراسات العليا والمتخصصين ذوي العالقة
بكوريا لتلقي دورة مكثفة لتعليم اللغة الكورية لمدة عام واحد على األكثر في معهد للغات تابع
للجامعات في كوريا.
Eligibility: M.A./Ph.D. students and faculty members in the field of Korean Studies,
professionals involved in Korea-related activities

األهلية :الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه واألعضاء في هيئة التدريس في مجال
الدراسات الكورية ،والمتخصصين العاملين في األنشطة المتعلقة بكوريا.
Number of Awardees: Up to 40 per year

عدد الحاصلين على الزمالة : 40شخصا على األكثر في السنة

Fellowship Period: 6 -12 months

شهرا: 6 – 12 فترة الزمالة
Program Support: tuition fees, monthly stipend(1 - 1.2 million KRW), travelers’
insurance
 تأمين،( ) مليون وون كوري1 – 1.2  الدعم المالي الشهري،رسوم الدراسة: دعم البرنامج

المسافرين

