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 –"ט תשע דוקטורט של חוקרים זרים בישראל בתרמטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות  קול קורא למלגות הנדון:

19-2018*  

 
  2018-19 טתשע" ה"לדוקטורט לשנ-להענקת מלגות בתר ראשוןעל פתיחת מחזור  להודיע הרשות ללימודים מתקדמים שמחה

 למדעים. הישראלית הלאומית מטעם האקדמיה דוקטורנטים-למלגות משולבות לבתר "קול קורא"במסגרת וזאת 
 

 : התוכנית מטרות

 לאומייםבינ פעולה לשיתופי מנוף ולשמש בישראל המחקר במעבדות להשתלב העולם מרחבי מצטיינים צעירים חוקרים שיכתמ. 

 ם.מצטייני בחוקרים בישראל המובילות המעבדות חיזוק  

 בעתיד פוריים מחקריים פעולה שיתופי ליצור במטרה ,דרכם בתחילת מצטיינים מדענים עם הדוק ואישי מקצועי קשר קידום. 

 

  שנתיים תקופת המלגה:

 באוגוסט ועד בכלל בכל שנה.  31עד  2018בספטמבר  1 –התכנית תחל ב 

 : המלגהגובה 

 $  8,750האוניברסיטה  מתקציב$ יוענקו  8,750הקרן,  ע"י יוענק $ 17,500) לשנה $ 35,000

  להגדיל את חלקו בהתאם לזמינות התקציבית שעומדת לרשותו.  יהא רשאי המנחהכמו כן , .(המנחה יוענקו מתקציב

 
 : תנאים לקבלת המלגה

  בלבד והנדסה החיים מדעי  ,רפואה  ,המדויקים מדעים  ,הטבע במדעי חוקרים. 

 ישראלים לא)  זרים אזרחים להיות חייבים המועמדים( 

 הגשת המועמדות בזמן ומטה 33 בני להיות חייבים המועמדים 

  שנים מיום הגשת המועמדות למלגה.  5 –המועמדים קיבלו את הדוקטורט לא יותר מ 

 מועמד יהיה חוקר קולט באוניברסיטה מבין חברי הסגל האקדמיל .  

   .חבר סגל רשאי להגיש מועמד אחד למלגה בכל שנתיים 

 : אופן הגשת המועמדות

   PDFקובץ , ב saminpu1@univ.haifa.ac.ilאל גב' סוזן אמינפור בדוא"ל יישלחו  להלןהמסמכים 

 מועד זה לא תכובדנה(שתגענה לאחר בקשות )  25.2.2018 יוםלא יאוחר מ

 בישראל קולטה מהחוקר למלגה בקשה מכתב. 

 ורשימת הפרסומים של המועמד. חייםה קורות 

 המלצה מכתבי שני 

 עמודים 2 (לתקופת ההשתלמות קצרה עבודה תכנית( 

 :כלליות תהערו

 ט.נדוקטור-יגיש דוח שנתי על ההתקדמות וההישגים של  הבתר המנחה 

 של הבתר דוקטורנט בדיווח על כל שינוי או הפסקה במחקר  חייב ה יהאהמנח. 

 בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. פוישתת במלגהים הזוכ 

 שברשות ללימודים מתקדמים, טרם הגשתם לקרן. וועדת מלגותעל ידי  להגשה בדקנה ותאושרנהיתהבקשות 

 בברכה, 

 סיגלית רג'ואן 
 הרשות ללימודים מתקדמיםראש מינהל 

 
 העתקים: 

 גוסטבו מש, רקטורפרופ' 
 ברק, דיקן לימודים מתקדמים -פרופ' לילי אורלנד

 גב' סוזן אמינפור, רמ"ד בתר דוקטורט 
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 *מיועד לנשים וגברים כאחד
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