
 
 

 לקבלת מועמדות להגשת קורא קול

או תזה דוקטורט עבודות על מעðק  
  ðושאי העבודות

 . בה של האזרחים הערביםשיðויים בדפוסי השתלבותם המערכת הפוליטית הישראלית ו . 1

  . במבט השוואתי וביðלאומי הערביםזכויות האזרחים השפעתה על מערכת המשפט ו . 2

   .מבט השוואתי – משילותהאלימות בחברה הערבית: בין מדיðיות לאובדן  . 3

 . : דמיון ושוðי בהשוואה למיעוטים אחריםהשתלבותם של האזרחים הערבים במשק והכלכלה בישראל . 4

  .במבט השוואתי פעילות ארגוðים אזרחיים למען חברה משותפת . 5

דומים בקרב מיעוטים  ם: מה דומה ומה שוðה מדפוסישל כתבים ופרשðים ערבים בתקשורת הישראלית השתלבות . 6
  בבריטðיה וארצות הברית.

  

  מועמדות להגשת קריטריוðים

 המחקר שהצעת לאחר דוקטורט עבודת כתיבת במהלך ות/מצויים , אשרהשðי והתואר השלישי התואר ות/תלמידי
 המלגות. כספי מעðק לקבלת ן/מועמדותם את להגיש ות/מוזמðים, ðושאים אלובתזה העוסקות  או ואושרה ðשפטה

   .השðי התואר ות/לתלמידי ₪ 5000 -ו דוקטורטה ות/לתלמידי₪  12,000 בסך הן

עבור המכון המבוסס על עבודתם/ן. בשפה העברית בכתיבת מאמר קצר  ות/** תלמידי/ות הדוקטורט יהיו מחויבים
יפורסמו במסגרת המכון לאחר שיעברו ויעמדו בסטðדרטים המחקריים המתאימים שיימצאו מתאימים אמרים המ

  שיפוט אקדמי כמקובל.  

** כלל הזוכים/ות במלגות יתחייבו להגיש עותק של עבודתם/ן למכון בתום הכתיבה ולציין את קבלת המלגה בדברי 
  התודות.

 :אחד PDFבקובץ  הבאים הפריטים את להגיש יש: מועמדות הגשת

מסגרתו התיאורטית, סקירת , מחקרה רציוðל את הכולל, עמודים 5 עד של בהיקף ותקציר העבודה ðושא . 1
יש להקפיד להפריד בין חלקי התקציר  .ביצועו ואופן, מבðה המחקר מפורטת מתודולוגיהספרות קצרה, 
 בצורה ברורה. 

אישור מעבר לשלב ב' לדוקטורðטים ואישור הצעת ( מתאימות אקדמיות מרשויות העבודה הצעת על אישור . 2
 את העבודה לשיפוט.  המלגה איððה מיועדת למי שכבר מסר/ה התיזה למסטרðטים).

. מכתבי ההמלצה אמורים להישלח על ידי הממליצים ישירות )העבודה ת/ממðחה(אחד  המלצה ימכתבשðי  . 3
 למייל המכון.

 .אקדמיים חיים קורות . 4

למגישים בפעם השðייה, חשוב לציין זאת ולדאוג  .העבודה עבור שהועðקו ðוספים ופרסים מלגות על מידע . 5
 להמלצות מעודכðות.

 .אלקטרוðי דואר וכתובת. ז.ת' מס, טלפון' מס, כתובת, מלא שם הבקשה על לציין יש: אישיים פרטים . 6

 -ה מתאריך יאוחר לא, PDFבפורמט  מרוכז אחד בקובץ להגיש יש לעיל המפורטים החומרים כל את
15/1/2023.  
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