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בס"ד

הוראות למילוי טופס בקשת מלגה לשנה"ל תשע"ח

תואר שלישי

את טופס הבקשה יש לשלוח למדור מלגות במייל עד יום
שלישי ,י"א בחשוון תשע"ח 31 ,באוקטובר  .2017ניתן למסור
אישית במדור מלגות בניין  304או במרכז שמ"ע שבבניין .502/19
תלמידי הפקולטות למדעים מדויקים ,הנדסה ,מדעי החיים ורפואה יפנו בקשותיהם לפקולטה.
א .תלמידים מצטיינים יכולים להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים ,ולמלא חלק
א' בלבד* .תלמידים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי ,ימלאו בנוסף את חלק ב'
ויצרפו תלושי שכר מעודכנים .מועמדים שימלאו חלק זה עשויים לקבל מלגות גבוהות
יותר.
ב .סטודנטים שטרם התקבלו ,יכולים להגיש בקשה שתידון לאחר קבלתם (מותנה ביתרת
תקציב).
ג .סטודנט הנכלל באחת מהקטגוריות הבאות יידחה על הסף:
 .1לא הגיש תכנית מחקר למחלקה.
 .2סטודנט שהתקבל למסלול השלמות.
 .3החל את לימודיו לפני שנה"ל תשע"ה.
 .4ממוצע ציוניו לתואר שני פחות מ  ,82 -וציון תזה פחות מ .85 -
 .5סטודנטים שמקבלים מלגה הגבוהה מ 60%שכ"ל.
 .6סטודנט אשר לא התקבל לאוניברסיטה או לא ערך תכנית עד חודש לאחר תחילת
שנה"ל.
 .7תושבי חו"ל.
ד .במקרה של הפסקת לימודים – תבוטל המלגה.
ה .סטודנטים שסיימו את לימודי ה M.A. -באוניברסיטה אחרת ,יצרפו אישור על ממוצע
ה M.A -והתזה.
ו .עפ"י הנחיות גזברות האוניברסיטה המלגות מועברות לזכות חשבון הסטודנט במדור
שכ"ל ויתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט.
* בכל מקרה יש לחתום ע"ג הטופס.
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בקשת מלגת הצטיינות לשנה"ל תשע"ח

לתואר שלישי
החלטה:
תאריך:
חתימה:

מחלקה_________________ :
שנת התחלת לימודי התואר השלישי :תש "__

ממוצעים:
מסלול ישיר:
מ.א.
למד מ.א בחול:
שווה ערך לתזה:

מסלול:
רגיל
תלמיד במסלול הישיר :כן  /לא
תלמיד במסלול המשולב :כן  /לא
השלמות

משולב:
תזה:

חלק א'

שם משפחה _________________ :שם פרטי __________________:ת.ז_________________ :

מצב משפחתי :ר  /נ  /ג  /א.

ארץ לידה ___________ :שנת לידה____________ :

טל' ___________________ נייד ____________________
מען קבוע __________________________________________ מיקוד___________________ :
מען להתכתבות _____________________________________ מיקוד____________________ :
דוא"ל__________________________________________ :
תומך לחימה :כן  /לא( .נא לצרף תעודת לוחם).

שירות בצה"ל :כן/לא.

קרבי/לוחם :כן  /לא.

שירות לאומי :כן/לא.

שירות במילואים במהלך השנה :כן  /לא.

האם פנית בבקשה למלגה לקרן הנשיא  /הזיכרון  /שיף  /אחר לשנה"ל תשע"ח ? כן/לא
האם הינך מקבל מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל מגורם כלשהו לשנה"ל תשע"ח? כן/לא
מקור המלגה ______________________:סכום המלגה ____________________ :חודשי /שנתי
חובה עליך לעדכן את הוועדה במהלך השנה ,אם קיבלת מלגה מקרן כלשהי.
נושא הצעת המחקר
בעברית___________________________________ :
באנגלית ___________________________________
שם המנחה________________________________ :
האם הגשת הצעת מחקר? כן  /לא .תאריך ההגשה______________________ :
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בעל תואר ראשון בתחום _________ :ממוצע ב.א _____ :מאונ' _____________:משנת________ :
בעל תואר שני בתחום ______________________ :ממוצע מ.א _______ :ממוצע תזה_________ :
משנת ____________ :מאונ'_____________________ :
אם טרם התקבלת ,תובא בקשתך לדיון רק לאחר התקבלותך( ,מותנה ביתרת התקציב).
אם התקבלת ללימודי התואר השלישי ,נא לצרף צילום מכתב הקבלה.

חלק ב'

(ראה סעיף א' בהוראות למילוי הטופס)

חובה לצרף אישורים בגודל  A4בלבד .סטודנט אשר לא יצרף אישורים ,בקשתו תידון כמבקש
מלגת הצטיינות בלבד (חלק א').
האם הנך עובד ?

כן /לא.

מקום העבודה ___________________________

טל'____________

הכנסה חודשית ברוטו ____________:נא לצרף תלוש-שכר.
מקום עבודה נוסף________________________ :

טל'____________

הכנסה חודשית ברוטו ____________:נא לצרף תלוש-שכר.
האם בן/בת הזוג עובד/ת? כן  /לא .הכנסה חודשית ברוטו _______________ :נא לצרף תלוש-שכר.
ילדים עד גיל  18וחיילים בסדיר______ :
הערות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
הריני מתחייב לעדכן את ועדת המלגות על כל מלגה אחרת שאקבל.
זכור :טופס לא חתום לא יטופל.

שם __________________________ :חתימה __________________:תאריך_____________ :
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