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  קודסי-ד"ר ערין סלאמה החוג: תראש

 ד"ר יהודית דרור: החוגית הוועדה ר"יו

 הקבלה תנאי

 או בארץ מוכרת מאוניברסיטה ערבית וספרות בשפה א"מ תואר בעלי מועמדותם את להציג זכאים
 .המחקרית הגמר בעבודת לפחות 86 וציון, שני לתואר בלימודיהם ומעלה 85 ציון שהשיגו, ל"בחו

קבלת המועמד/ת מותנית במציאת מנחה מתאים מקרב סגל החוג, אשר יביע נכונות להדריך את 
  .ט החוגיתהמועמד בעבודת הדוקטורט ובאישור ועדת הדוקטור

 שלוחות בעלות אוניברסיטאות מוסמכי וכן ל"מחו מוכרות אוניברסיטאות מוסמכי מועמדים
. GRE-ה בבחינת בהצלחה לעמוד יחויבו, גבוהה להשכלה המועצה באישור פועלות אשר, בישראל

 .http://graduate.haifa.ac.il מתקדמים ללימודים הרשות באתר י/ראה

ם אם עמד/ה בתנאים שצויינו לעיל וזאת בגלל ועדת הדוקטורט החוגית רשאית לדחות מועמד/ת, ג
 ת/יתקשה להתמודד עם מחקר עצמאי. המועמד.ת לפי שיקול דעת הועדה נראה כי ש

 מועמדות להגשת הנחיות

 את להעביר ובמקביל האוניברסיטה בהרשמה אונלייןבאמצעות אתר האינטרנט של  להירשם יש
                :החוגית לוועדה הבאים המסמכים

 ידי המנחה המיועד. -חתומה על עמודים 2עד בהיקף של הצהרת כוונות  .1
הכותרת תהיה בשלוש שפות, . ת תחום ונושא המחקרהגדרהצהרת הכוונות תכלול את 

 .מחקרהת/ות שאלערבית, עברית ואנגלית )הראשונה בשפת המחקר(, וכן, 
 .במייל למרכזת החוג הסכמת המנחה המיועד בכתב .2
/ה. אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת מלצה ממרצים במוסד אקדמי שבו למדמכתבי ה 2 .3

 מחקרית )תיזה(.הגמר ה
 גיליונות ציונים וצילומי תעודות של התואר הראשון והשני. .4
 ציון והערכות של עבודת הגמר המחקרית )תיזה(. .5
 עותק של עבודת הגמר המחקרית )תיזה(. .6
 קורות חיים בעברית ובאנגלית .7
 )למועמד שמגיש הצעת מחקר כבר בשלב המועמדות(.  תקציר נושא המחקר באנגלית .8

 
 הלימודים מבנה

 
 ושלב' א מחקר שלב: שלבים לשני מחולק והוא, שנים ארבע הוא השלישי לתואר הלימודים משך

 '.ב מחקר
 

 הלימודים סמסטר מתחילת שנתיים על יעלה לא' א מחקר בשלב הלימודים משך ':א מחקר שלב
 מסוף יאוחר ולאזו,  לימודיםהסמסטר/הקיץ(. במהלך תקופת  חופשת)כולל  התלמיד התקבל בו

 המנחה אישור את לקבל, המחקר הצעת את להשלים, יידרש התלמיד הראשונה האקדמית השנה
על ידי הוועדה  עליו שהוטלו אחרות בדרישות לעמוד וכן, החוגית הוועדה לעיון ולהגישה להצעה

  החוגית.
 מתקדמים ללימודים הרשות ידי-על יינתן המחקר הצעת של סופי אישור

 
פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע  יהיהמשך הלימודים בשלב מחקר ב'  מחקר ב': שלב

שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, 
, לקבל את אישור המנחה )והוועדה המלווה הדוקטור עבודת כתיבת את להשלים התלמיד יידרש

 . שיפוט לצורך מתקדמים ללימודים לרשות להגישה וכן, החוגית הוועדה אישוראם מונתה(, 
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ידי הסטודנט באישור המנחה וועדת הדוקטורט של -תקבע על שש"ס 6בהיקף  הלימודים תכנית
 .ציון המעבר כפי שנקבע לאותו הקורס הינוציון המעבר בקורסים הנ"ל . החוג

מפגשים ו חוגייםחלה חובת השתתפות בסמינרים ואירועים  שלישי לתואר סטודנט כלעל , בנוסף
 אורך לכל וזאת, מתקיימיםופורמים לקידום הקריירה האקדמית לתלמידי דוקטורט במידה ו

  .התואר לימודי

)או שפה זרה אחרת  צרפתית או גרמנית למד לא השני התואר לימודי במסגרת אשר סטודנט
 .זאת חובה להשלים חייב, מתקדמים ברמתידי ועדת ד"ר( -המחוייבת בתחום המחקר ואושרה על

 לשיפוט הדוקטורט עבודת הגשת

 שתעבירה, החוגית לוועדה, המנחה ובחתימת מודפסת, העבודה תוגש, המחקר עבודת סיום עם
, התקנון פי-על כנדרש החובות כל מולאו אכןש בדיקה שתיערך לאחר. מתקדמים ללימודים לרשות
 .לנהלים בהתאם לשיפוט העבודה תשלח

 


