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קרן חינוך ארצות הברית  -ישראל
صندوق التعليم الولايات المتحدة  -إسرائيل

קול קורא
מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט
 16מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים מצטיינים העומדים להתחיל
את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית  2018/2017באוניברסיטה
מוכרת ,במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא
למטרות רווח.
גובה המלגה הוא  37,500דולר לתקופה של  12-9חודשים.
המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומי הרפואה
והסיעוד המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.
על המועמדים להיות אזרחי ישראל .בעלי אזרחות כפולה ,אמריקנית-
ישראלית ,או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
עדיפות תינתן למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך
השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.

מועד פתיחת ההרשמה 15 :בספטמבר 2016
מועד אחרון להגשת מועמדות 1 :בדצמבר 2016

לבירורים:
אמרי גרינברג ,מנהל התכנית
טל׳  03-517-2131שלוחה  ,203דוא״לImriG@fulbright.org.il :
סנדי מטר ,רכזת התכנית
טל’ 03-517-2131 :שלוחה  ,204דוא״לSmattar@fulbright.org.il :
ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של הקרן:
www.fulbright.org.il
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Call For Applications
Fulbright Post-doctoral Fellowships
Sixteen post-doctoral grants will be awarded to outstanding postdoctoral scholars who are planning to begin a program of research
during the 2017/2018 academic year at an accredited university or
non-profit research institute in the United States. The amount of the
award is $37,500 for a period of nine to twelve months.
This program is open to researchers in all fields of study except
medical programs that include clinical activities involving direct
patient care.
Candidates must be Israeli citizens. Dual American-Israeli citizens or
permanent residents of the United States are not eligible to apply.
Preference will be given to candidates who have received their
doctorates within two years prior to the presentation of their
applications.
Earliest date for submission of applications: September 15, 2016.
Deadline for submission of applications: December 1, 2016.

Inquiries:
Imri Grinberg, Program manager
Tel: 03-5172131 ext. 203, Email: ImriG@fulbright.org.il
Sandy Mattar, Program coordinator
Tel: 03-517-2131 ext. 204, Email: Smattar@fulbright.org.il
Further information is available on the Foundation’s website:
www.fulbright.org.il

