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 דיקנים

 ראשי חוגים

 א חוגיות"ר ועדת מ"יו

 ר ועדת דוקטורט חוגיות"יו

 לראשי חוגים. מ.ע

 כאן

 

 ,שלום רב

 

 ג"תשע –מלגות לתלמידים לתארים  מתקדמים מטעם קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה : הנדון

 

₪  0,111ארבע מלגות בסך  ג"ל תשע"נהבשארנון סופר תעניק ' קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה בראשות הפרופ

לתלמידים מצטיינים בתארים שני או שלישי שתחום התמחותם הוא בנושאים גאואסטרטגיים תיאורטיים , (כל אחת)

, אקולוגיה ובטחון לאומי, התמודדות עם אסונות רבי נפגעים, תהליכי עיור ובטחון לאומי: לדוגמא)או מעשיים 

 משאבי טבע ובטחון לאומי או מדיניות פיזור האוכלוסייה ובטחונה הלאומי של ,שינויי אקלים ובטחון לאומי

 (.ישראל

 :תנאי  המלגה

 .ג כתלמידים מן המניין"ות לאוניברסיטת חיפה בשנת תשע/ ות רשומים/המועמדים -

ות יהיו תואמים את תקנוני הלימודים של תלמידי התארים שני / משך תקופת הלימודים של המועמדים -

 . באוניברסיטת חיפהושלישי 

 .ות עוסקת בנושאים גאואסטרטגיים ותהיה מאושרת בעת בקשת המלגה/ הצעת המחקר של המועמדים -

 .2172ל במהלך חודש ינואר "המלגות תוענקנה ביום השנה למותו של ראובן חייקין ז

 

עד ליום , יחד עם טופס הבקשה בעותק אחדהמעוניינים להגיש בקשה לקבלת המלגה יגישו את החומר המפורט 

 .0171חדר , אל מזכירות הקתדרה בחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה 1111111.11

 

 :לבקשות יש לצרף את הנתונים הבאים

 נושא העבודה -

 על נושא המחקר( עד עמוד אחד)תקציר  -

 הצעת המחקר -

 קורות חיים -

 א"א או המ"גיליון ציונים של לימודי הב -

 העבודה מכתב המלצה של מנחה -

 

 .ות לפני קבלת ההחלטה על הענקת המלגות / הרשות ללימודים מתקדמים תאשר את תקינותם של המועמדים

 

 . ב טופס בקשת למלגה"מצ

 

 ,בברכה

 

 ואן'סיגלית רג

 ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

 

 : העתק

 רקטור, י'דוד פרג' פרופ

 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' פרופ

 ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, נון סופראר' פרופ

 מ"ר  רל"ד מלגות ותמיכות ד"רמ, מוריאל בורג' גב

 מ "מרכזת מלגות תואר שני רל, גליל  -ציפי ויגודה ' גב


