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 2023פברואר,  26
   ה'/אדר/תשפ"ג

 
 לכבוד

 מתקדמים  תאריםל ועדות י ר"יוו החוגים .ות ראש
 החוגים  מינהלניות ראשי.ות מנהל ו

 כאן 
 

 ,רב שלום
 

 ת לתואר שני ושלישי בנות החברה הערבי מצטיינות לסטודנטיות אוטו  ורנר למלגת קול קורא :הנדון 
   קריאה שניה  – ( 2022/3שנה"ל תשפ"ג ) 

 
מתקדמים ללימודים  האונ  הרשות  ידידי  אגודת  עם  מלגות    בגרמניהיברסיטה  בשיתוף  תשפ"ג  בשנה"ל  תעניק 

 מקצועית להתפתח להן תסייענה. המלגות מחקרןבתחום הצטיינות  תכליתן עידודושלישי אשר לסטודנטיות לתואר שני 
 .וחברתית קהילתית מנהיגות בקרבן טפחול ואקדמית

 :גובה המלגות
 ₪  11,000תואר שני 

 ₪   17,000תואר שלישי 
 כלפי האוניברסיטה ות תחייבות המלגאיה

  ארבע שנות התואר. /לסיים את עבודת המחקר בתוך שלוש .1
פוף לאישור  בכ  הוראה ועבודות אחרות  ותכולל כעוזר  לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות  תוכלנה יות  המלגא .2

 העבודה.  .תמנחה
 בשיתוף אגודת הידידים בגרמניה   השוניםבאירועי האוניברסיטה    ,מעת לעתתחויבנה ליטול חלק,  המלגאיות   .3

  מהלך השנה. יתקיים ב אשר ובכלל זה בטקס השנתי ובפעילויות הנעשות למלגאיות אוטו ורנר 
 להגיש מכתב תודה לתורמים.   תחויבנההמלגאיות  .4

 
 :  הצגת מועמדותתנאי הסף ל
  – תואר שלישי
 .שנים ברצף 4ואשר משך לימודיהן עומד על לא יותר מ  אושרה שלהן  הצעת המחקר אשר סטודנטיות 

 
  -תואר שני

מאושרת מחקר  הצעת  בעלות  )תזה(  המחקרי  במסלול  מ  סטודנטיות  יותר  לא  על  עומד  לימודיהן  משך  שנים    3-ואשר 
 ברצף.

 לפחות.  85הן סטודנטיות שממוצע הציונים של
 

   בלבד בשפה האנגלית מסמכים שיש לצרף לבקשה לפי סדר הופעתם
 

 CV form – לפי הקישור להלן  קורות חיים .1
 ין מועד אישור ההצעה. מצו התא בדבר אישור הצעת המחקר באסמכ .2
ניתן לשלוח המלצה אחת התזה/עבודת הדוקטורט    עבודתים  /המלצה ממנחה  .3 יותר ממנחה אחד  ויש לך  )ככל 

 חתומה ע"י כל המנחים/ות(. 
 דה חוגית. חוג ו/או יו"ר ועת /ראשמחבר סגל בכיר ובכלל זה נוספת המלצה  .4
 . ניתן לצרף גיליון בשפה העברית(, שניהבתואר )למלגאיות   ליון ציונים עדכנייג .5
 ( רווח שורה וחצי. 12ד עמוד בגודל פונט ע)תקציר של הצעת המחקר  .6
 )עד עמוד(.  בסיום התואר.עתידיות יך הכניותותפירוט לקהילה ולחברה ו תך תרומעל סיכום המעיד  .7
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 ,  למר ערן בית הלחמיברשימה הנ"ל  סדר הופעתםכאמור, את המסמכים יש להגיש בקובץ אחד לפי 
 

 3/2023/12עד ליום   ebeithal@staff.haifa.ac.ilדוא"ל 
 

 תיק שיחסרו בו אישורים לא יטופל. 
 

 לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה.
 

 החלטות הוועדה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור.
 
 
 
 

 בברכה,
 

 
 פרופ' אירית עקירב

 דיקן לימודים מתקדמים וראש בי"ס בלום
 

 העתקים: 
 פרופ' מונא מארון, סגנית נשיא ודיקנית למחקר ופיתוח

 גב' סיגלית רג'ואן, ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום 
 מר תמיר פרנק , מנהל רשות מחקר

 שלישי, רשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום גב' ענת אבוטבול, רמ"ד מלגות תואר 
 גב' ציפי גליל , רמ"ד מלגות תואר שני, רשות ללימודים מתקדמים בי"ס בלום

 מר ערן בית הלחמי, מרכז פניות המלגה הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום
 , רשות המחקרהיח'לילגב' אמאל 
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