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 -1معلومات شخصية
ولدت في شتوتغارت في  1962.2.24متزوجة ولها طفلين
 -2مؤهلت مهنية
تقوم منذ  2002.10.1بإدارة مركز الشرق الحديث في برلين بالضافة تدريس العلوم السلمية في
الجامعة الحرة في برلين.
حصلت بتاريخ  2002.1.31على إجازة في العلوم السلمية من جامعة راينشه فريدرش فلهلمز بون
في موضوع :مهاجرو المحيط الهندي وتكوين الدولة في حضرموت.
حصلت عام  2002-2001على منحة تأهيل من جمعية البحوث اللمانية.
حصلت عام  2000-1999على منحة من معهد التاريخ.
قامت عام  1997-1996بسنة أبحاث ،للبحث في علقة حضرموت بجنوب شرق اسيا.
حاضرت عام  2002 -1993ودرست في جامعة لندن قسم التاريخ حول تاريخ الشرق الدنى والوسط
الحديث.
عام  1993 -1992بحث في لندن حول الهجرات اليمنية في القرن  19/20في نطاق المحيط الهندي.
توظفت عام  1991في جامعة هاغن البعيدة كمساعدة علمية في التاريخ الغير أوروبي.
 -3مراحل الدراسة
الحصول على الدكتوراه " التأريخ السوري  :1990-1920بين السياسة والعلم.
التحضير للدكتوراه) تاريخ ،علوم إسلمية :أبحاث حول التاريخ السوري  ،1990 -1920علوم الدب
اللماني الحديث(
من عام  91-87التحضير للدكتوراه ) تاريخ ،علوم إسلمية :عربي تركي ،علوم الداب اللمانية
الحديثة( في فرايبورغ ،أبحاث حول التأريخ السوري مع إقامة بعض الشهر في دمشق  1987و
.1990
 1987إجازة الماجستر .الموضوع حول النتداب الفرنسي لسوريا.
 1985-1987دراسة التاريخ ،علوم إسلمية :عربي تركي وعلوم الداب اللمانية الحديثة في
فرايبورغ.
 1984-1985دراسة التاريخ والعربية في معهد دراسة العربية للجانب في جامعة دمشق ،سوريا.
 1982-1984دراسة نفس المواد في جامعة راينشن فريدرش فيلهلمز بون .امتحان فصلي.
 1981-1982دراسة التاريخ ،علوم إسلمية :وعلوم الداب اللمانية الحديثة في فرايبورغ.
 1980.12.4التوجيهي ،ثانوية تيودور هويس ،غوتنغن.
لغات أجنبية :انكليزي ،عربي ،فرنسي ،لغة وكتابة بطلقة .تركي ،عثماني ،ايطالي.
 -4عضو مشارك في العديد من الجمعيات والمعاهد التي تهتم بقضايا الشرق وبالخص الشرق الوسط
مثل (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO
(Middle East Studies Association (MESA
(Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG

وهي مستشارة معهد الشرق في بيروت ومن أعضاء تحكيم مؤسسة جورج فوستر ومؤسسة ألكسمدر فون
هومبلت ،ومن أسرة نشر مجلت علمية عديدة مثل  Journal of Global Historyو  ZMO Studienو
 SOAS/Routledge/Curzonو  Studies on the Middle Eastوكتاب .Geschichte und Gesellschaft

