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  דוקטורט במכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים-מלגת השתלמות לפוסט

המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים באוניברסיטה הפתוחה יעניק מלגה 

דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א, בתחומי העיסוק של המכון. עדיפות -להשתלמות פוסט

  תינתן למועמד/ת שהצעתו/ה תעסוק ביחסים בין יהדות ואסלאם.

  .₪ 68,000-הוא כ 100%גובה מלגה שנתית בהיקף של 

זוכה . המהאוניברסיטה הפתוחהסגל בכיר  חבר/תשל  נחייתוההשתלמות לתקופה של שנה בה

  .ההשתלמותהמענק יסיים את תום בחשב עובד האוניברסיטה וי לא במלגה

 הדוקטורטאישור  ממועד שנים ארבעמ יותר חלפו שלא מי להגיש את מועמדותם ות/יםזכא

 .ההשתלמות תחילת ועד

  .אינם זכאים להגיש מועמדות הפתוחה האוניברסיטהעובדי 

  הבאים:מסמכים לצורך הגשת הבקשה למלגה יש לצרף את ה

 (מצ"ב)  טופס הצגת מועמדות  .א
  (כולל פרסומים אם יש)ות חיים קור  .ב
  ."לפילוסופיה דוקטור" לתואר הזכאות ומועד זכאות על המעיד אישור  .ג
 את להדריך המוכן הפתוחה באוניברסיטה בכיר סגל חבר/ת של מכתב אישור  .ד

  .המשתלם
 .ההשתלמות את ת/המאשר הקולטת המחלקה ראשאישור של  מכתב  .ה
 )ד שני עמודיםתיאור קצר של תכנית ההשתלמות (ע  .ו
  מכתבי המלצה, כדלהלן:   3  .ז

   הדוקטורט (יש לצרף מכתב/י המלצה מכל מנחי של  המנחה/יםמכתב
  הדוקטורט).

  מכתב מחוקר שאינו שייך לסגל האקדמי של המוסד בו סיים המועמד את לימודי
  הדוקטורט.

 .מכתב נוסף מחוקר המשתייך למוסד אקדמי מוכר, לפי בחירתו של המועמד  
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 –דוקטורט במכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים-מלגת השתלמות לפוסט

 תשפ"א

  בקשה טופס

  המבקש לב לתשומת

  .ההחיות בעיון קרא אא •

  .בדייקות הטופס את מלא •

  .לדיון תובא לא המלגה, לתאי עוה שאיה או בחסר, הלוקה בקשה •

  

  :אישיים פרטים . 1

  )עברית( _____________________ פרטי שם _______________________ משפחה שם

  )אגלית( _____________________ פרטי שם _______________________ משפחה שם

    ___________________ )ישראלית( זהות תעודת מס _______________________ אזרחות

  _________________________________________________________   וכחית כתובת

  _____________________________________________________ וכחי עיסוק או מיוי

  

  :גבוהה השכלה   .2

הגמר עבודת ושא או תחום תואר מוסד שים

    

    

    

    

  _______________________________ הדוקטורט מדריך שם
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  :מחקר במוסדות או באויברסיטאות מיויים   .3

 תחום תפקיד מוסד שים

    

    

    

    

  
  

  :הממליצים שמות   .4

 )ומחלקה מוסד( מקום שם

1.  

2.  

   

  
  

     ?בעבר הפתוחה באויברסיטה דוקטורט-פוסט למלגת בקשה הוגשה האם   .5

       לא     ה     כןש ___________  

  

  :ההשתלמות ביצוע מקום   .6

  ______________________________________________________ מחלקה/חוג

  _____________________________________________________ מחקר קבוצת

  __________________________________________________ ים/המחה ות/שמ
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  __________________________________  ההשתלמות לתקופת המחקר ושא .7
  

  

  המועמד: הצהרת

   :כי בזאת מצהיר הריי

  .ומלאים כוים הים זה בטופס הפרטים  *

  הפתוחה. האויברסיטה של טדוקטור-בתר להשתלמות מלגה העקת והל את קראתי  *

 שכר לקבל אוכל לא טדוקטור-בתר להשתלמות מלגה העקת והל כללי פי-על כי לי ידוע   *

  ה.המלג קבלת בתקופת מקור משום

  

  

  _______________ המועמד חתימת    ____________ תאריך

  

  

  ________________ המחה חתימת    ____________ תאריך

  

 

 

 


