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 קורות חיים 

 

 מידע אישי א.

  שם: 

 ז  /  נ  מין

  ארץ לידה

  אזרחות:

  ת.ז:

  כתובת מלאה:

  טלפון:

  טלפון נייד:

  פקס:

  דואר אלקטרוני:

 

 מידע על השכלה ב.

 שמות המנחים()כולל בסעיף זה יש להציג מן המאוחר למוקדם את תיזות הדוקטוראט והמסטר 

ארים וההסמכות. יש לציין לגבי כל תואר גם מוסד ומיקום, ושנת ואת המידע הנוסף על הת

 .הענקת התואר

 

 

  פרסים וציונים לשבח אקדמיים ג.

 

 

  מינויים ותפקידים בתחום האקדמי .ד

. כולל שנים, תפקיד, מוסד ומיקומו, דרגות אקדמיותבסעיף זה יש להציג מן המאוחר למוקדם: ]

 .[במכללההשתתפות בפורומים אקדמיים בכירים 
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  פ ר ס ו מ י ם .ה

 

  אנא מיין את פרסומיך לפי הסעיפים הבאים:

)אין לכלול ברשימה זו עבודות  שפורסמו שפיטיםהאקדמיים הפרסומים רשימת ה .1

 (.הדוקטוראט והמוסמך

שופטים בעלי מערכת מקובלים ומוכרים בתחום תבי עת בכפרסומים  כללויקבוצה זו יב

, או ספרים שעברו שיפוט אקדמי ושאושרו לפרסום ע"י הוצאה בכירים ומומחים בתחום

 אקדמית מוכרת.  בכלל זה:

 .ו ערכתאת שכתב  שפיטיםספרים  .א

 .שפיטיםאו מאמרים )או פרקים( בספרים  שפיטיםמאמרים בכתבי עת  .ב

 . שפיטיםפרסומים בספרי כנס  .ג

ס או מאמרים ) יש לכלול מאמרים בדפו מאמרים שנשלחו לכתבי עת או לספרים שפיטים  .ד

 אין לכלול מאמרים בהכנה(. .שהוגשו בלבד

  

 

 אקדמיים שפורסמו-ופרסומים מקצועיים פרא פרסומים אקדמיים לא שפיטים. 2

 ]בקבוצה זו יכללו ספרים, מאמרים, דוחות מחקר[  

 

 השתתפות בכנסים  .3

 הרצאה מוזמנת. א.

  [בהם מבקשים להציג מאמריםכנסים ] הרצאה עם פרסום מאמר מלא. ב

או מתכונת אחרת של השתתפות בכנס )כגון שולחן הצגת פוסטר  ,ה עם פרסום תקצירהרצאג. 

 עגול...(

 

       . דוחות הערכה פנימיים4

 

  
 ותמיכות במחקרמענקים  .ו

 לגבי כל מענק ציין: 

  נושא המחקר .1

 פית.אם המחקר נעשה בקבוצה,  אנא ציין את חלקך ותרומתך הספצי .2

 הגורם המממן .3

 תקופת המימון .4

  המענקגובה  .5

 
  הוראה אקדמית .ז

 .קורסים ופעילויות הוראה אקדמיים
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שם  שם המוסד

 הקורס/הסדנא/הפעילות

 שנת העברת הקורס תחום הקורס

    

    

    

 
 
מקצועיים  וימי עיון כנסים  (לאורך הקריירה בלבדמרכזיות )השתלמויות  .ח

 ותבארבע  השנים האחרונ

היקף ההשתלמות  תחום ההשתלמות שם ההשתלמות שנת לימודים

 )שעות(

הגוף נותן 

 ההשתלמות

     

     

     

     

     

 
 

  בתחום מערך החינוךתרומה פעילות אחרת המהווה או \ותעסוקה  .ט

 תחום/נושא העיסוק מעמד/תפקיד שנות הפעילות ומיקומה שם המסגרת

    

    

    

    

 


