
                ש לאונרד דיוויסש לאונרד דיוויסש לאונרד דיוויסש לאונרד דיוויס""""המכון ליחסים בינלאומיים עהמכון ליחסים בינלאומיים עהמכון ליחסים בינלאומיים עהמכון ליחסים בינלאומיים ע  
ם י של ו ר י ת ב טה העברי ברסי י נ ו םהא י של ו ר י ת ב טה העברי ברסי י נ ו םהא י של ו ר י ת ב טה העברי ברסי י נ ו םהא י של ו ר י ת ב טה העברי ברסי י נ ו   הא

 

  

  

        

        

        

                            
  

  

  

  

        
        

        במסגרת ארועי המכוןבמסגרת ארועי המכוןבמסגרת ארועי המכוןבמסגרת ארועי המכוןהפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך 
        ומועדו תפורסם בהמשךומועדו תפורסם בהמשךומועדו תפורסם בהמשךומועדו תפורסם בהמשךהודעה על מקום הטקס הודעה על מקום הטקס הודעה על מקום הטקס הודעה על מקום הטקס 

  3333201201201201, , , , פברוארפברוארפברוארפברוארבבבב    1111: : : : מועד אחרון להגשת מועמדות לפרסמועד אחרון להגשת מועמדות לפרסמועד אחרון להגשת מועמדות לפרסמועד אחרון להגשת מועמדות לפרס
        תנאי הפרסתנאי הפרסתנאי הפרסתנאי הפרס

. . . . המזרח התיכוןהמזרח התיכוןהמזרח התיכוןהמזרח התיכוןביטחון וביטחון וביטחון וביטחון ו, , , , יחסים בינלאומייםיחסים בינלאומייםיחסים בינלאומייםיחסים בינלאומיים: או המחקר שלהם הוא בתחומים/מועמדים שנושא עבודת הגמר ורק ידונו  √
ן הישראלי עי די ן ישראל או במו טחו פות למחקר המתמחה בבי נתן עדי ן הישראליתי עי די ן ישראל או במו טחו פות למחקר המתמחה בבי נתן עדי ן הישראליתי עי די ן ישראל או במו טחו פות למחקר המתמחה בבי נתן עדי ן הישראליתי עי די ן ישראל או במו טחו פות למחקר המתמחה בבי נתן עדי  .תי

 :הנמנים על אחת מקבוצות אלו סטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבדסטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבדסטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבדסטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבדרשאים להגיש מועמדותם לפרס כרמון  √

קיבל  :יםהתנאים הבא כלבאוניברסיטה העברית וממלא אחר ) מסלול מחקרי( התואר השנימי שסיים את לימודי  .1
  .טרם חלפה שנה ממועד סיום לימודיו לתואר השניו ציון מצטיין על עבודת הגמר שהגיש באוניברסיטה העברית

שנתו השלישית סוף ולא יותר מ' או ב' בשלב א, באוניברסיטה העברית התואר השלישיכל מי שרשום ללימודי  .2
  .קבוצה זותינתן עדיפות למועמדים הנמנים על  .לתואר

 ::::פירוט המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות מפורטים באתר מכון דיוויספירוט המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות מפורטים באתר מכון דיוויספירוט המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות מפורטים באתר מכון דיוויספירוט המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות מפורטים באתר מכון דיוויס
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מנוסח בלשון זכר מטעמי  " קול קורא"ה* 
 חדומיועד לגברים ונשים כא, נוחות בלבד

רים רו ן לבי ריםטלפו רו ן לבי ריםטלפו רו ן לבי ריםטלפו רו ן לבי    02-5882339: טלפו
ו בתנ וכתו בתנ וכתו בתנ וכתו בתנ שלים ה :כתו רו טה העברית בי יברסי נ   או

ים ע מי נלאו ן ליחסים בי יס "המכו ו ו   ש לאונרד די
ן טרומן י י   215חדר , בנ
שלים , הר הצופים רו  91905י

בת דוא בת דואכתו בת דואכתו בת דואכתו . : לללל""""כתו i ldavis. institute@mail .huji .ac  


