ﻧﺪاء ﻟ ﻄ ﺎﻟ ﺒ ﺎ ت اﻟﺪ ﻛ ﺘﻮ ر اة اﻟﻌﺮ ﺑ ﯿ ﺎ ت
إ ﻋ ﻼ ن ﻟ ط ﺎ ﻟ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ د ﻛ ﺗ و ر اة ا ﻟ ﻌ ر ﺑ ﯾ ﺎ ت
ק ו ל ק ור א ת ל ד ו ק ט ו ר נ ט י ו ת ע ר ב י ו ת
"ﻃﺮُ%ﻘِﻚ اﻷ,ﺎدﻳﻤّﻴﺔ" 4ﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣٌﺞ ;<ﺪف إ@ Aﻣﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراة اﻟﻌﺮOﻴﺎت اﻟﻮاﻋﺪات اﻷدواِت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط  VUاXWﻴﺎة اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ُ
أِّﺳﺲ اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا_Xﺎِﺿﺮات اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﻌﺮOﻴﺎت واﻟ<aﻮدﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺔ ,ﺎﻣﻠﺔ ﺗgﺒﻊ ﻣﻦ و Vٍiﺗﺎم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟ onﺗﻘﻒ
ً
 VUﻃﺮ%ﻖ اﻟgﺴﺎء ﻋﺎﻣﺔ  VUاXWﻴﺎة اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺔ وOﻨﺤﻮ ﺧﺎص اﻟgﺴﺎء اﻟﻌﺮOﻴﺎت اﻟﻠﻮاvﻲ ﻳﺤﺎوﻟﻦ ﺷّﻖ ﻃﺮ%ﻘّxﻦ  VUاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ@.V
ُ
أِﻋﱠﺪ اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ﻟ{ﻲ ﻳﺮاﻓﻖ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراة ،و~ﺴﺘﻤﺮ ﺣ<Å Änﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺐ .ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ﻋ AÜاﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌxﺎرات ا_àﺘﻠﻔﺔ اﻟon
ﻣﻦ ﺷﺄ<Åﺎ أن vﺴﺎﻋﺪّ4ﻦ  VUاﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋ AÜاﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟv onﻌ^çض ﻃﺮ%ﻘxﻦ اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ 4ﺬا اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ﻓ oêدﻋﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاﻋﺪات وﺻﻮﻻ
إ@ Aﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ìﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراة )اﻟﺒﻮﺳﺖ دﻛﺘﻮراة( ،أو ﺣ Änﺣﺼﻮﻟxﻦ ﻋ AÜوﻇﺎﺋﻒ  VUاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺔ ا_àﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﻤﺘّﺪ اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ أرöﻊ ﺳﻨﻮات ،ﻋ AÜأن ﺗﺠﺮي , VUﻞ ﺳﻨﺔ أرöﻌﺔ ﻟﻘﺎءات<ú .ﺪف اﻟﻠﻘﺎءات إ@ Aﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺸﺎِر,ﺎت اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮ%ﺮ ِﺳَّ<ú^ûﻦ اﻟﺬاﺗﻴﮫ
اﻷ,ﺎدﻳﻤﻴﺔ , VUﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮ%ﺮ ﻣxﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ،ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮﻓﻖ ﺑûن اXWﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺣﻴﺎة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ•¶ ،oﺸﺮ

اﳌﻘﺎﻻت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻮﻗﻮف ﻋ AÜأ4ﻤﻴﺔ اﻟﺒﻮﺳﺖ-دﻛﺘﻮراة ،ﻣ{ﺎ<Åﺎ وﺗﻮﻗﻴ®<ﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘ^çﺣﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ x™Wﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ ،اﻟﻮﻗﻮف ﻋ AÜآﻟﻴﺎت vﺴﻮ%ﻖ اﻗ^çاح
اﻟﺒﺤﺚ ،وﺗﺄﺳ≠ﺲ ﺷﺒ{ﺎت دﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ  VUﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وﻏ ^ûذﻟﻚ.
اﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﱞﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺛﻼﺛûن ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ,ﻞ ا™Wﺎﻣﻌﺎت ،وﻣﻦ ,ﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻔﻦ ﻋ AÜﻣﻘﺮOﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻘ^çح اﻟﺒﺤﺚ.
ﯾﺴﺮﻧﺎ ﺑﮭﺬا أن ﻧﺪﻋﻮ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑّﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎﺗﮭّﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐُ ،ﻳﺮ 0/إرﺳﺎل ﻣﺎ ﻳ:87
●

ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺮﻓﻖ:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b06d95a8-e3fd-4a46-8cd1f326879d164d#pageNum=1

●
●
●

ﺳ^ûة ذاﺗّﻴﺔ أ,ﺎدﻳﻤّﻴﺔ.
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻄﺮق ﻓ<aﺎ اﳌﺮXµﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﺑﺤ∑<ﺎ ،واﻷﺳﺒﺎب اﻟ onدﻓﻌ®<ﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠ]^ﻧﺎﻣﺞ.
إرﻓﺎق ™πﻞ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻠﻘﺐ اﻷول و/أو اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎ¶ﻲ ،و,ﻞ ﻣﺴªﻨﺪ آﺧﺮ ﺗﺮى اﳌﺮXµﺔ أﻧﮫ ذو ﺻﻠﺔ.

ُﻳﺮ AΩإرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﳌﺴªﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮOﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻒ واﺣﺪ إ@ Aاﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎ@ Vﺣ Änﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ tariquki2020@gmail.com :30.9.2020
ﺳﻮف ﻳﺠﺮي ﻟﻘﺎء اﻓ^çا–— oﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  ZOOMﺑﺘﺎر%ﺦ  21.09.2020اﻟﺴﺎﻋﺔ  20:00وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮ%ﻒ ﺑﺎﻟ]^ﻧﺎﻣﺞ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
راﺑﻂ اﻟﻠﻘﺎءhttps://zoom.us/j/9657978329 :
اﻟ;:ﻨﮫ اﳌﺒﺎدرﻩ:
د .ﺳﺮاب أﺑﻮ رOﻴﻌﺔ -ﻗﻮ%ﺪر ,د .ﻋﺮ%ﻦ ﺳﻼﻣﺔ-ﻗﺪ ,o—ÿد<Å .ﺎﻳﺔ داوود ,أ .د .أورﻧﺎ ﺳﺎﺳﻮن-ﻟﻴﻔﻲ ,أ .د .ﺟﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻮم ,د .ﺷﻮ o—Ÿﺣûن ,أ .د .راﺣﻴﻞ إر4ﺎردط ,أ .د.
د.ﺟﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮﺣﻂ-أوﻓ.^û

ק ו ל ק ו ר א ת ל ד וק ט ו ר נ ט יו ת ע ר ב יו ת
תכנית طرﯾﻘ ُِك اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾّﺔ  -דרכך האקדמית נועדה לקדם חוקרות ערביות צעירות ומבטיחות במסלול האקדמי.
התכנית הוקמה על ידי חברות סגל ערביות ויהודיות העובדות בשיתוף פעולה מתוך מודעות לאתגרים העומדים
בפני נשים באקדמיה בכלל ,ונשים ערביות בפרט .התכנית תלווה את הסטודנטיות שיתקבלו עד סיום הדוקטורט,
ותקנה להן ידע ,כישורים ומיומנויות שיסייעו להן להתגבר על החסמים השונים העומדים בדרכן האקדמית.
מטרתנו היא לתמוך בדוקטורנטיות הצעירות עד שלב הפוסט-דוקטורט או קבלת משרה אקדמית.
התכנית תכלול כארבעה מפגשים בכל שנה ,על פני ארבע שנים .בתכנית נעסוק בכלים לפיתוח קריירה אקדמית,
ובכלל זאת פיתוח כישורי כתיבה אקדמית ופיתוח מסוגלות; כלים לניהול מיטבי של זמן ולניווט המסלול האקדמי
בהצלחה .כן נבחן כיצד שומרים על איזון משפחה ולימודים; מהי המשמעות של פרסומים אקדמיים ואיך מתחילים
לפרסם; פוסט דוקטורט –למה ,איך ,איפה; הגשת מלגות וגרנטים; הכשרה לשיווק המחקר כולל הכנה לג'וב
טוק; בניית רשתות תמיכה; השתתפות בכנסים ועוד.
התכנית מיועדת ל  30 -סטודנטיות מצטיינות מכל האוניברסיטאות ומכל הדיסציפלינות ,אשר נמצאות סמוך
לשלב אישור תכנית המחקר שלהן.
אנו קוראות לדוקטורנטיות מהחברה הערבית ,להגיש את מועמדותן לתכנית.
להגשת מועמדות ,יש לשלוח:
• טופס מלא של השאלון המצורף:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b06d95a8-e3fd-4a46-8cd1f326879d164d#pageNum=1

• קורות חיים אקדמיים
• טקסט של עמוד אחד שיתייחס לשאלות הבאות :במה עוסקת עבודת הדוקטורט שלי? מדוע אני מעוניינת
להשתתף בתכנית? מה אני מקווה להשיג מהשתתפות בתכנית?
• המעוניינות יכולות לצרף גיליון ציונים של תואר ראשון ו/או תואר שני וכן כל מסמך שנראה להן רלוונטי לצורך
קבלה לתוכנית.
את המסמכים יש לאגד לקובץ אחד ,ולשלוח עד תאריך ה  30.9.2020לכתובתtariquki2020@gmail.com :
בתאריך  21.9.2020בשעה  20:00תתקיים פגישת זום שבה ניתן לקבל מידע נוסף על התוכנית ומענה על
שאלות הקשורות להגשת מועמדות יתקיים .לינק ליום הפתוחhttps://zoom.us/j/9657978329 :
ועדת ההיגוי :ד״ר סראב אבו-רביעה ,ד"ר ניהאיה דאוד ,ד"ר ערין סלאמה-קודסי ,פרופ׳ אורנה ששון-לוי ,פרופ׳
גליה בלום ,ד״ר שושי-חן  ,פרופ׳ רחל ארהרד ,פרופ׳ גלית שוחט-אופיר.

