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 )19-2018( טקבלת מלגה לשנה"ל תשע"המשך בקשה ל
  לתלמידי התואר השלישי 

  

  לידיעת הפונים/ות
  2018במאי  27הגשה עד 

  בקשות חסרות לא תועלנה לדיון
  

          ת"ז             שם 

  

  מנחים  ______________________________________________________

  

  (חשוב!)            למשלוח תשובה דוא"לכתובת 

  

          טלפון נייד

      שלב        שנת התחלת לימודים לד"ר

  

        בתאריך    כן / לא  האם הוגשה/אושרה הצעת המחקר?

  

  :מלגות שקיבלתי בביה"ס ובאוניברסיטה עד כה

  תשע"ח: ___________________________________________________________

  ____________________________________________________________תשע"ז: 

  תשע"ו: ____________________________________________________________

 תשע"ה: ___________________________________________________________

 

  מלגות שקיבלתי מחוץ לאוניברסיטה עד כה

                        

                        

  )טמלגות שפניתי אליהן במקביל לפניה זו (עבור תשע"

                        

                        

  

           חתימה              תאריך
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  טופס למילוי המנחה/ים:** 

  

  התלמיד/ה __________________ קיבל/ה מלגת ________________ 

על פי מדיניות בית הספר, מלגות דוקטורט יוענקו בעדיפות ראשונה לתלמידים שהצעת המחקר שלהם 

אושרה. בית הספר עושה מאמץ ליצור רצף של עד ארבע שנים בהענקת מלגה לתלמיד ובתנאי 

  שהתלמיד עומד בתקנות האוניברסיטאיות ומוכיח התקדמות יפה בעבודתו. 

  ת המלגה? (אנא פרט בקצרה)האם לדעתך יש בסיס להמשך הענק

במקרים חריגים בית הספר יעניק מלגה גם לתלמידים שהצעת המחקר שלהם טרם אושרה. במקרה 

  כזה, יצטרכו המקבלים להתמודד מחדש בשנה הבאה. 

  האם לדעתך התלמיד/ה ראוי/ה למלגה חריגה כזאת? אנא נמק.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           חתימה              תאריך

  

  זה יש למלא רק עבור מלגאים ממשיכים** טופס 
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 לצרף: מתבקש חתלמיד המבקש להמשיך ולקבל מלגה בשנת הלימודים תשע"

  

  טופס בקשה (ימולא ע"י התלמיד ויועבר להמשך מילוי למנחה) .1
 טופס המנחה (שהנו המשכו של טופס הבקשה) יועבר ישירות מהמנחה למזכירות ביה"ס .2

תכנית עבודה עד להגשת הדוקטורט ובפירוט תכנית עבודה לשנת  :תיאור מצב המחקר כולל .3
  והלימודים תשע"

  

  

  


