
   
 ז"תשע-ה"לשנים תשעלמלגות דוקטורט  קול קורא 

תקופה המוסלמית בעת העתיקה המאוחרת וביהודים ונוצרים  המרות דת של
 הקלאסית

בשיתוף , באוניברסיטת חיפה ת"מזהסטוריה של היההחוג לו ,ס להיסטוריה"ביה ,פקולטה למדעי הרוחה
אוניברסיטת בן גוריון ב  דתיים-ומפגשים ביןת דת ולחקר המר( I-CORE)מרכז המצוינות הישראלי עם 

 המרות דתהיבטים הנוגעים למלגות לדוקטורנטים מצטיינים המעוניינים למקד את מחקרם ב יעניקו בנגב 
 *המוסלמית הקלאסיתעת העתיקה המאוחרת ובתקופה ה תבתקופשל יהודים ונוצרים 

 ה "ל תשע"לישי בשנהם חדשים שיחלו את לימודי התואר השלתלמידיות מיועדות המלג
 .באוניברסיטת חיפה

  ת מחקר בדגש על הצהר ,יעל בסיס תחרותבאמצעות ועדה אקדמית חלוקת המלגות תעשה
  .ומצוינות אקדמית

  מדי שנה למשך , ל"לתלמיד מחו₪  00,666לתלמיד ישראלי ו ₪  06,666יעמוד על גובה המלגה
 .שלש שנים

 נסיעות ומרחב עבודה באוניברסיטת גם בתקציב דמי  מלגאים העומדים בקריטריונים יוכלו לזכות
 .חיפה

 לעמוד בתנאי הקבלה הנהוגים באוניברסיטת חיפה בהתאם לתקנון החוגי ת למלגה /על המועמד
ניתן לעיין בתנאי הקבלה באתר החוג תחת . ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים התקף אותה עת

 :הקישור 

http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=32

&Itemid=301&lang=he 

 ה להוכיח ידיעה של שפות רלוונטיות לתחום המחקר/על התלמיד . 

 מנחי העבודהיהיה בין  אוריאל סימונסון' דר. 
 דתיים-להמרות דת ומפגשים ביןמרכז של הליטול חלק במחקר ובפעילות  יבוהמלגאים יחו 

ס "להשתתף בשני קורסים לדוקטורנטים במסגרת ביה, אשר בנגב באוניברסיטת בן גוריון
 . שעות סמסטריאליות 4להיסטוריה בהיקף של 

 ת/מתחייבת /המלגאי  

שנים ממועד הזכייה ארבע נות המלגה או לכל היותר ש שולסיים את עבודת המחקר תוך של .א
 .במלגה

ואף זאת באישור בכתב ממנחה , למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, לא לעבוד לשם הכנסה .ב
 .שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד 0הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 

שה חודשים או לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ש .ג
 .האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת. יותר

 
 רוניאלקטתלמידים אשר ברצונם להגיש מועמדותם מתבקשים לשלוח בקשה בדואר 

 :ההצעה תכלול .וכן עותק מודפס אחד שישלח בדואר PDFאו  WORDבמתכונת של קבצי 
 שני עמודים מודפסים –קורות חיים  .1

 (אם יש)רשימת פרסומים  .0

 המחקר המוצע תיאור כללי של .3

 ציונים מתואר ראשון ושני גיליונותכולל  ,פרטים על השכלה .4

. ת ואת עבודתם האקדמית/י בכיר המכירים את המועמדמלצות מחברי סגל אקדשתי המ .5
אחת . ל"ההמלצות יכולות להיות מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו

 .חה עבודת המוסמךההמלצות חייבת להיות ממנ

  
או שיחסרו בהן , בקשות שתגענה לאחר מועד זה) 1.4.0614 :הבקשותלהגשת אחרון  מועד

 .(לא תטופלנה, מסמכים
 

 גה מותנית באישור מנהלי ותקציבי מידי שנהואוניברסיטת בן גוריון בנגב הענקת המל, הקרן הלאומית למדע, י כללי המממן"עפ*                                                                  

 

 :למשלוחלבירורים וכתובת 
 אוריאל סימונסון' דר

usimonsohn@gmail.com 
 15מגדל אשכול קומה , החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

 3413333הר הכרמל חיפה  111אבא חושי ' שד, אוניברסיטת חיפה

http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=301&lang=he
http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=301&lang=he


Call for Applications for Doctoral Fellowships, 2014-2016 

Christian and Jewish Religious Conversions in Late Antiquity and 

the Classical Islamic Period 

 

The Faculty of Humanities, the School of History, and the Department for Middle 

Eastern History at the University of Haifa, in partnership with the Center for the 

Study of Conversion and Inter-Religious Encounters at Ben Gurion University of the 

Negev will grant fellowships to outstanding doctoral students who wish to focus their 

research on aspects of religious conversions of Christians and Jews in Late Antiquity 

and the Classical Islamic period.* 

 Fellowships will be granted to new students who begin their doctoral 

studies at the University of Haifa in 2014. 

 Fellowship recipients will be selected by an academic committee based 

on a statement of purpose and criteria of academic excellence. 

 The size of the fellowships will be 5,000 NIS per month to Israeli 

students, and 6,000 NIS to students from abroad, for a period of 3 

years. 

 Fellowship recipients will be eligible to receive additional funds for 

travel expenses and office space at the University of Haifa. 

 Before applying, applicants must meet the academic admission terms 

of the University of Haifa, in accordance to the regulations of the 

Department for Middle Eastern History and the Graduate Studies 

Authority at the University at the time of application. For further 

information, see  

http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article

&id=48&Itemid=318&lang=en 

 Applicants should demonstrate proficiency in the languages relevant to 

his/her research. 

 Dr. Uriel Simonsohn will serve as one of the student's advisors. 

 Fellowship recipients will be expected to take part in the research and 

activities of the Center for the Study of Conversion and Inter-Religious 

Encounters at Ben Gurion University of the Negev, and take part in 

two 4-hour doctoral courses in the School of History. 

 Recipients undertake upon themselves to: 

 

a. Complete their research within 3 years of beginning the fellowship, with a 

possibility of requesting a 1 year extension. 

b. Not to seek employment in addition to their doctoral studies, excluding 

teaching of up to 2 hours per week for a period of 2 years only. 

c. Seek official approval for any research hiatus for a period of 6 months or 

more. The university will not grant a hiatus for more than a year. 

 

Students are asked to send their applications via email (in Word or PDF documents) 

and via regular mail. Applications will include: 

 

1. An updated CV (no more than 2 pages long) 

2. A list of publications (if applicable) 

3. Statement of research purpose.  

http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=318&lang=en
http://mideast.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=318&lang=en


4. Information regarding academic education, including transcripts (BA 

and MA studies). 

5. 2 reference letters from academic faculty of recognized academic 

institutions in Israel or abroad who know the candidate and his/her 

academic work. One of the references should be from the applicant's 

MA thesis advisor. 

 

Final date for submitting application: March 1, 2014. Application that arrive after this 

deadline, or that lack any of the necessary documents will not be considered. 
 
*By the rules of financing, the National Science Foundation, and Ben Gurion University of the Negev, Awarding of the 
scholarship is contingent upon approval of administration and budgets each year 

 

Inquiries and applications should be sent to: 

 

Dr. Uriel Simonsohn  

usimonsohn@gmail.com 

 

Department of Middle Eastern History 

5 15th Floor Eshkol Tower 

University of Haifa 

199 Aba Khoushy Ave. 

Mount Carmel, 

Haifa 3498838 

Israel 

 
 

mailto:usimonsohn@gmail.com

