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 חברי הסגל האקדמי
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 שלום רב, 

דוקטורט של -להשתלמות בתרלמדעים  הישראלית הלאומית מלגות האקדמיהל קורא קול: הנדון
 2202-2020 –מחזור חוקרים זרים בישראל

 

למלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  קורא להגשת קולהרשות ללימודים מתקדמים שמחה לפתוח את 

 .2020-2022דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור -להשתלמות בתר

 .מדעי הטבע, המדעים המדויקים, הרפואה, מדעי החיים וההנדסהנבחרים בתחומי זרים ההמלגות תוענקנה לחוקרים 

 תקופה וגובה המלגה:

 בכלל בכל שנה. באוגוסט ועד 31בספטמבר עד  1 -. תקופת התוכנית היא מ2020בספטמבר  1 -התוכנית תתחיל ב

ומחצית  , האקדמיה י"ע יוקצב מחצית מסכום זה. שנתיים למשך שנה מידי₪  157,000של ך ס-על יעמודגובה המלגה 

 .האוניברסיטה מסכום זה יתוקצב על ידי

 תנאי הגשה:

 חוקרים במדעי הטבע, במדעים המדויקים, ברפואה, במדעי החיים ובהנדסה.המלגה מיועדת ל• 

ובעת התחלת  המתגוררים בחו"ל בזמן ההגשה ,אזרחים זרים שאינם בעלי אזרחות ישראליתעל המועמדים להיות • 

 תקופת המלגה לא שהו בישראל יותר משישה חודשים.

 .(לידה לא כולל חופשות)שנים לקבלת תואר הדוקטור שלהם  4שבעת הגשת הבקשה טרם מלאו רק מועמדים  יוגשו• 

 חומר להגשה

 שורות. 1.5נק' וברווחים של  12עמודים, בגודל פונט  2באנגלית, מודפס, עד  –בקשה למלגה מאת המועמד מכתב  .1

 עמודים. 2מכתב התחייבות של החוקר המארח בארץ, באנגלית, מודפס על נייר רשמי של האוניברסיטה, עד  .2

 journal rankings)רשימה בלבד( הכוללת את דירוג כתבי העת ומקדמי ההשפעה ) קורות חיים ורשימת הפרסומים .3

and impact factors) 

 עמודים כל אחד 2בלבד, עד  שני מכתבי המלצה .4

 (עמודים 2 )קצרה  מחקרתכנית  .5

 Ph.Dהעתק תעודת  .6

 

 אחד. אין צורך בעותק קשיח. PDFיש לשלוח את כל החומר בקובץ 

 מחויבות המנחה

-דוח שנתי על ההתקדמות וההישגים של מחקר הבתר על המנחה באוניברסיטה להגיש לרשות ללימודים מתקדמים• 

 דוקטורט. 

 על כל שינוי או הפסקה במחקר. על המנחה לדווח לרשות ללימודים מתקדמים •

  :התחייבות הזוכים במלגה

 .המלגה מימוש לשם 1.9.2020 לתאריך עד לישראל להגיע -1

 לסיים את עבודת המחקר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת לימודי הפוסט דוקטורט.  -2

 .האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםלעמוד בתנאי הגשת דוחות המדעים כמפורט בהנחיות  -3
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 למדעים שתתף בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה הלאומית הישראליתלה -4

 ל אוניברסיטת חיפהלעמוד בתנאי התקינות האקדמית ש -5

 

 

 הגשת הבקשה: 

 בהנחיות. יםהמצ"ב ולוודא שהמועמד אכן עומד בתנאי הסף המצוינ האקדמיהנא לקרוא את הנחיות 

באמצעות דוא"ל  מר עשהאל ויסמןאל  המפורטים דלעילגיש את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים הלהמועמד על 

wasael@univ.haifa.ac.il  מעבר למועד זה(.  תתאפשרנה הארכות)לא  20.203.4עד לתאריך 

 הליך בחירה פנימית של המועמדים

 לאחר המלצת הדיקן ללימודים מתקדמים ואישור הרקטור.המועמדים העומדים בתנאי הסף  לאקדמיהיועברו 

 

 
 ר כ ה , ב ב

 
 ברק-לילי אורלנדפרופ' 

 הדיקן ללימודים מתקדמים
 
 
 
 
 

 העתקים:
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גוסטבו מש, רקטור
 דיקני פקולטות

 , גב' סיגלית רג'ואן, ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
 לראשי החוגים ע.מ.

 
 
 
 
 

  המסמך כתוב הנו בלשון זכר, אך פונה לשני המינים 
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