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 קול קורא
 

בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה שמח להודיע על  החוג להפרעות בתקשורת 
 פתיחת הליך לחיפוש מועמדים:

 
   10/2022תשפ"ג למשרה אקדמית מלאה במסלול לקביעות ובדרגה פתוחה שתחל בשנה"ל  .1

המועמד/ת שיתקבל אמור ליזום מחקר, ללמד קורסים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים, להגיש 
בקשות למענקי מחקר, להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים בתכני החוג ולהיות שותף ומעורב 

 בכל פעילות החוג.
  disorder-https://hw.haifa.ac.il/departments/comm    אתר החוג:     

 
 :דרישות

בוגר/ת הפרעות בתקשורת, זכאי/ת לרישוי עיסוק בתחום מטעם משרד הבריאות בארץ, עדיפות  •
 בתחום אינטגרלי להפרעות בתקשורת.  דוקטור לתואר מוסמך בהפרעות בתקשורת, ובעלת תואר

 עדיפות תינתן למועמד/ת עם ניסיון קליני בתחום הפרעות בתקשורת  •
פרסומים  10פרסומים מחקריים בכתבי עת עם שיפוט מדעי. עדיפות למועמדים עם למעלה מ  •

 מדעיים בכתבי עת ופרקים בספרים.
לאומיים. עדיפות תינתן -השתתפות פעילה בהרצאות פרונטליות ו/או הצגת פוסטרים בכנסים בין •

 מד/ת עם הזמנה כמרצה אורח/ת בכנסים לאומיים ובינלאומיים.  למוע
 ניסיון בהגשת הצעות מחקר לקנות מחקר תחרותיות, בניהול וביצוע מחקרים  •
 אקדמית ו/או יכולת ללמד בשפה העברית. בהוראה רצוי ניסיון •
 דוקטורט בחו"ל.-עדיפות תינתן למועמדים שסיימו לימודי פוסט •

 
 :הבאים הפרטים ___ את1.01.2022מתבקשים/ות לשלוח עד __המועמדים/ות 

 פרסומים וניסיון בהוראה. מפורטים כולל רשימת חיים קורות •
הפקולטה למדעי הרווחה  יש לשלוח קורות חיים לפי תבנית קורות חיים באנגלית המופיעה באתר

 והבריאות של אוניברסיטת חיפה 
info-staff-academic-http://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty 

 הישגים להערכת שישמשו פרסומים שלושה של תדפיסים •
והוראה ותוכניות למחקר עתידי ותיאור של תרומה פוטנציאלית לחוג  מחקר תיאור של תחומי •

 להפרעות בתקשורת.
 )עמודים 2-3 ( מדעית ביוגרפיה •
 מלאה, כולל כתובת(המלצה  מכתבי לכתוב הסכמתם שהביעו אקדמיה אנשי שלושה של שמות •

 .)אלקטרוני דואר וכתובת ופקס טלפון מספרי    

https://hw.haifa.ac.il/departments/comm-disorder
http://hw.haifa.ac.il/facultystaff/faculty-academic-staff-info
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 סקרי הוראה (אם יש). •
 

 _mmualem@univ.haifa.ac.ilנא לשלוח את כל המידע המבוקש בדוא"ל אל גב' מירי מועלם:  
 
 
 

 הדרגה פתוחה בהתאם לכישורי המועמד
 של האוניברסיטה איוש המשרה פתוח לכל הדרגות וכפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים

 הצעת המשרה מותנית באישור רקטור האוניברסיטה
 כאחדההודעה מיועדת לנשים וגברים 

 האוניברסיטה איננה מחויבת לבחור במי מהמועמדים
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