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 כ"ג שבט תשפ"ב 

25/01/2022 

 

 דוקטורט בחו"ל-גוריון בנגב למשתלמות בתר-מלגות אוניברסיטת בן 

 תשפ"ד-תשפ"ג –  ההנדסהו ם מדעיה בתחומי 

 

- בתרמספר מלגות למשתלמות  יעניקוגוריון בנגב  -אוניברסיטת בןהמשרד להוגנות מגדרית ו 

 .המדעים וההנדסהבתחומי  ,דתשפ" -גדוקטורט בחו"ל בשנים תשפ" 

 

 : גובה המלגה

 .דולר לשנה( 20,000) ,דולר סה"כ 40,000

 

 : מטרת המלגה

-שהתקבלו להשתלמות בתרלסייע למסיימות דוקטורט מצטיינות מכלל האוניברסיטאות, 

 דוקטורט בחו"ל וזכו למימון חלקי/מלגה חלקית.

 

 :קריטריונים להגשת מועמדות 

 .  שנים האחרונותה  תשאושר בשלוש דוקטורטבעלות תואר  .1

   . מימון חלקי או מלגה חלקיתב ,דוקטורט בחו"ל-בתרקבלה להשתלמות  .2

   .(פרסום מאמרים, קרנות מחקר, כנסים וכו')מצוינות מדעית  .3

 .המלגה מיועדת למועמדות מכלל האוניברסיטאות בארץ .4

 

 תנאי המלגה :

 , אם תתקבל הצעת משרה.בנגב גוריון-התחייבות להצטרף לסגל אוניברסיטת בן .1

 . אחת לשנה דוח התקדמות ת. הגש2

 כנס באחת מהמחלקות הפוטנציאליות לקליטה\. מתן הרצאה במסגרת סמינר3

 .  הנסיעהבמידה ותידרש הגעה לארץ תבחן האפשרות למימון  .גוריון בנגב-באוניברסיטת בן
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הכוללים    -אחד    PDFאחד וקובץ  WORDקובץ  -שני קבצים  ביש להגיש  )מסמכים נדרשים  

 : (6, ולמלא את השאלון בסעיף םאת המסמכים הבאי

 אקדמיים )יש לציין ליד כל פרסום את דירוג כתב העת(.  ורות חייםק .1

תוכנית לבתר דוקטורט, תאריך  ההישגים בדוקטורט,  את ההצהרת כוונות המפרטת   .2

   נסיעה צפוי ואופק אקדמי )עד שני עמודים(.

 מסמכים המאשרים קבלת מימון נוסף.  .3

 . מכתב תמיכה מהמנחה המיועד/ת בחו"ל .4

ישירות למשרד להוגנות ו  שישלח  ,מהמנחה לדוקטורט  שני מכתבי המלצה, אחד .5

   .מגדרית

 .women@bgu.ac.ilלדואל הממליצ/ה לשלוח את המכתב ו* יש לבקש מהמנחה 

 .תשפד-פוסט דוק תשפג מלגת -)חובה( לינק למילוי שאלון . 6

 

 :  אופן הגשת המועמדות ופרטי קשר לבירור פרטים נוספים

וישלחו   PDF ושל WORD מסמכים אחודים בפורמט שלמועמדות למלגה תוגש בדוא"ל, בשני  

 משרד להוגנות מגדריתל

 women@bgu.ac.ilבדוא"ל לכתובת 

  

 : המועד האחרון להגשת מועמדות

 . 17:00, עד השעה 2022  אפרילב 3  יום ראשון,

 

 אנא הפנו הודעה זו לדוקטורנטיות שבהנחייתכם/ן –סגל  חברי/ות

 

 

 

 בברכה,

 

 

 

 פרופ' הללי פינסון 

 יועצת הנשיא להוגנות מגדרית                                         

 גוריון בנגב                                              -אוניברסיטת בן
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