ט"זאדראתשע"ד 
61פברואר 4162


לכבוד 
דקאניפקולטות 
ראשיבתיספר,חוגים,מחלקותומכונימחקר 
כאן 


שלוםרב ,

הנדון:מלגותלדוקטורנטיםמצטייניםמהחברההערביתובניהמיעוטים– 
מחזורי"ג(תשע"ה–תשע"ז) 

המועצהלהשכלהגבוההממשיכהלהעניקמלגותלדוקטורנטיםמצטייניםמהחברההערבית 
ובניהמיעוטים,לשניםתשע"ה–תשע"ז. 

מטרתהתכניתלעודדסטודנטיםמבניהמיעוטיםלפנותללימודיתוארשלישי,לאפשרלהםלהקדיש
אתמלואזמנםללימודים,ובכךלקצראתמשךלימודיהםעדלקבלתהתואר.כמוכןמיועדת
התכניתלהרחיבבטווחהארוךאתמספרחבריהסגלהאקדמיהבכירמבניהמיעוטיםבמוסדות
להשכלהגבוההבמדינתישראל. 

גובהכלמלגהיהיהבסךשל14,411₪לשנהלמשךשלוששנים,מזה04,411₪הקצבתות"ת.
41,111₪נוספיםימומנוע"יהפקולטה/היחידה/המנחה.מתוךסכוםזה,61,111₪יוענקוכתוספת
למלגה,ו61,111-₪יוענקולמקבל/תהמלגהלכיסויהוצאותהמחקר(כגון:צילומים,נסיעות,
תוכנה,פרסום,הוצאהלאור). 

ות"תלאיאפשרוהענקתכפלמלגות.במקריםבהםזכה/תהדוקטורנט/יתבמלגהנוספת, 
שומרתלעצמהועדתהיגויאתהזכותלבחוןאתהמקורותהנוספיםבמטרהלמנועכפלמלגות .

הנכםמתבקשיםלהמליץעלמועמדיםמצטייניםביותרהעוניםעלדרישתהתקנוןלפיו: 
"המועמד/תלמלגהיהיה/תהיהבעל/תתוארשנישהגיש/התוכניתדוקטורטוהתוכניתאושרה,או
תלמיד/הבמסלולהישירלדוקטורט,שתכניתהדוקטורטשלו/האושרה.בשניהמקריםהצעת
המחקראושרהעדלפנישנהלכלהיותר" .
ניתןלהמליץגםעלמועמדיםשהצעתהמחקרשלהםהוגשהלשיפוטוטרםאושרה,וזאתבצירוף
לאישורהמנחהוהתחייבותלעדכוןות"תעלאישורההצעהעדה .01.9.4162-

האוניברסיטהנתבקשהלהמליץעלעדחמישהמועמדיםבלבדלמלגהזו .
מקבל/תהמלגהמתחייב/תכלפיהאוניברסיטה: 
א.לסייםאתעבודתהמחקרבתוךשלוששנותהמלגהאולכלהיותר2שניםממועדזכייתו/הבמלגה. 
ב.לאלעבודלשםהכנסה,למעטעזרהבהוראהבאוניברסיטה,ואףזאתבאישורבכתבממנחה 
עבודתהדוקטורטובהיקףשלאיעלהעל8שעותהוראהשבועיותלמשךשנתייםבלבד. 
ג.לבקשאתאישורהאוניברסיטה,לכלהפסקהבעבודתהמחקרלתקופהשלששהחודשיםאויותר. 
האוניברסיטהלאתאשרהפסקתעבודהליותרמשנהאחת .

האוניברסיטהמתחייבתכלפיות"ת :
לאלהעסיקאתהמלגאי/תעלחשבוןהמלגה .
.6
להעמידלרשותמקבל/תהמלגהאתהספרותהמקצועיתואתכליהמחקרהדרושיםבדרך
.4
שתאפשרניצולאופטימלישלשנותהמחקר .

4/... 
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מועמדיםשיומלצומתבקשיםלהגישאתהמסמכיםהבאים :

.6טופסהבקשהשלהמועצהלהשכלהגבוהה(מודפסובצירוףתמונה) .
.4טופסבקשה(פנימי)+טופסהתחייבות(בעותקאחדבלבד) .
.0קורותחיים(תוךציוןהתאריםוהאםהוענקובהצטיינות,אובהצטיינותיתירה,פרסיםוכד'). 
.2רשימתפרסומים(אםיש). 
.0גיליונותציוניםשלהתוארהראשוןוהשניושלהדוקטורט(אםנלמדוקורסים) .
.1תאורהצעתהמחקרלדוקטורט,כוללהנושאוחשיבותומקורותיוותרומתוהצפויהלתחום(4-6עמודים). 
.7פירוטתכניתהמחקרלתקופתהמלגה .
.84מכתביהמלצה,מכתבאחדממנחההעבודה.בהמלצותישלכלולמידעאודותתחום 
המחקר,חשיבותוהמדעית,מקוריותווחדשנותוכמוכןלהתייחסלהישגיםהאקדמייםשל 
המועמד/ת.ניתןלצרףגםמכתביהמלצהנוספיםמראשחוג/מחלקה,חבריסגלהמכיריםהיטב 
אתהמועמד/תואתתחוםהמחקרבועוסק/תהסטודנט/ית.בנוסף,מתבקשיםהממליציםלמלא 
אתהטופסהמצורףהנקרא"מכתבהמלצה" .
.9אישורהמוסדעלקבלתהתלמיד/הכדוקטורנט/יתשלבב'. 
.61התחייבותלמימוןנוסףבסךשל41,111₪-61,111₪כמלגהו61,111-₪הקצבהלהוצאותמחקר 
לשנהלמשךשלוששניםכמתבקשבתכניתזו.האישוריועברבמכתבנפרדולאכחלקממכתבההמלצה .




אתטופסהבקשהבצירוףכלהחומרהנדרשיש להגיש ב 9 -עותקים עד לא יאוחר 
מיום חמישי 8 ,במאי ,1024לח"מ. 

אנאהביאוהמידעלידיעתאנשיהסגלביחידותיכם .
אנימודהלכםעלשיתוףהפעולה. 



בברכה, 

שושנהנוי 
מנהלתמדורמענקיםומלגות 


העתק:רקטורהאוניברסיטה 
סגניתהרקטור 
המזכירההאקדמית 
משניםמנהלייםלדקאניהפקולטות 
מזכירותלעניינידוקטורנטיםבפקולטותובבתיהספר 


ות"תדוקטורנטים 

הוועדה לתכנון | Planning & Budgeting Committee
ולתקצוב

תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים -
טופס מועמדות למחזור יג' (תשע"ה-תשע"ז)
ימולא ע"י המוסד
שם המועמד/ת ______________________
המוסד המגיש

פקולטה

 .1שיקולי ונימוקי המוסד המגיש להגשת המועמד/ת ______________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________ ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ ____________________________________________________
 .2התחייבות המועמד/ת והאוניברסיטה
אנו הח"מ מתחייבים לעמוד בכל תנאי תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי כפי שמופיעים בתקנון
ובהנחיות.
תאריך________________

חתימת המועמד/ת ___________________

תאריך________________

חתימת הרקטור______________________

תאריך________________

חתימת מנכ"ל/סמנכ"ל כספים ________________

1

תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי
ובני המיעוטים -
טופס מועמדות  -מחזור יג' (תשע"ה-תשע"ז)

תמונה

ימולא ע"י המועמד


אנא קרא בעיון את התקנון וההנחיות ,ומלא את הטופס בדייקנות ובכתב ברור .אל הבקשה יש לצרף את המסמכים
הבאים :קורות חיים ,גיליון ציונים של התואר הראשון והשני ,המלצות ,אישור תוכנית הדוקטורט ותקציר עבודת
המחקר .בקשה שלא תענה לתנאי המלגה או בקשה הלוקה בחסר לא תידון.

.1

שם
שם משפחה

שם אמצעי

שם פרטי

.2
תאריך לידה
.3

מס' תעודת זהות

אזרחות

מין

מצב משפחתי

משרה נוכחית
מקום וכתובת העבודה __________________________________________________________________
עיר

רחוב

מיקוד

טלפון

טלפון נייד

פקס

.4

כתובת אישית

.5

רקורד אקדמי

עיר

רחוב

טלפון

מוסד

מיקוד

כתובת אלקטרונית

תאריכים

מקום

תואר  /תעודה

 .6באילו תחומי לימוד קיבלת את התארים הנ"ל?
______________________________________________________________________________________
 .7פרט/י את כל מלגות ההצטיינות והפרסים בהם זכית בעבר.
מוסד

מלגות הצטיינות  /פרסים

שנה

 .8מהו תחום לימודיך? תאר/י בקצרה את נושא עבודת הדוקטורט.
______________________________________________________________________________________

2

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .9פרט/י מהן תוכניותיך לאחר השלמת התואר.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .10פרט/י שמות וכתובות ממליצים (עד שלושה ממליצים) וצרפ/י מכתבי המלצה (ראו גם הטופס המצ"ב בהמשך):
שם הממליץ

מוסד

תפקיד

.1
.2
.3
 .11האם הוענקה לך מלגה נוספת לשנה"ל תשע"ג ,על ידי מוסד אקדמי ,קרנות מחקר או קרנות סיוע בישראל או בחו"ל?
מהי מטרת הסיוע (מלגת שכ"ל ,מלגת מחיה וכיו"ב)? מהו היקפו? (אנא צרפ/י עותק מהמסמכים הרלוונטיים)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 .12אנא השלימו את הטבלה הבאה
תאריך

הערות

התחלת לימודי הדוקטורט:
;:
אישור תוכנית המחקר לדוקטורט:
סיום משוער:
 .13פעילויות מנהיגות והתנדבות :פרט/י מסגרות חינוכיות ,תרבותיות ומקצועיות ו בהן את/ה פעיל/ה ,ותאר/י בקצרה את
פעילותך במסגרות אלה.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .14פעילות פנאי :ציינ/י מסגרות בהן את/ה פעילה ,או בהן היית פעיל/ה בשלוש השנים האחרונות .פרט/י תפקידך בהן
ומשך הזמן במהלכו השתתפת בפעילויות אלה .
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .15תחביבים:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .16צרפי את קורות החיים שלך לטופס זה.

בחתימתי אני מאשר/ת כי כל הפרטים שהעברתי בבקשתי הם ,למיטב ידיעתי ,מלאים ונכונים
חתימה _______________

תאריך _______________________

3

מכתב המלצה
מועמד למלגה לדוקטורנטים מצטיינים
שם המועמד/ת

תחום

מוסד לימודים

בטבלה המצורפת ,הערך את המועמד/ת בהשוואה לסטודנטים אחרים באותו תחום לימוד:
מתחת לממוצע

טוב מאוד

ממוצע

מצוין

יכולת אינטלקטואלית
מוטיבציה למחקר
פוטנציאל לתרומה עתידית
משמעותית בתחום
יוזמה
בגרות נפשית
יכולת הסתגלות למצבים
חדשים
יכולות וכישורי מנהיגות
בהשוואה לסטודנטים מייצגים מתחום הלימוד ,הנמצאים בשלבים מקבילים מבחינת התפתחות הקריירה שלהם ,דרג את
היכולת האקדמית הכללית של המועמד/ת ואת וכישוריו/ה בלימודים ובמחקר:

טובה
 15%עליונים

תאריך

יוצאת דופן
 5%עליונים

טובה מאוד
 10%עליונים

חתימה

מצוינת
1%עליון

שם ,תפקיד ,מוסד

אנא צרף לטופ ס זה התייחסות בה מפורטת הערכתך את יכולות המועמד בתחומי המחקר ובלימודי הדוקטורט ,וכן את
הערכת ך את הישגיו הלימודיים בעבר ,אופיו ,כושרו האינטלקטואלי ואיכויות רלוונטיות אחרות .פרט מדוע חשוב
שהמועמד יקבל מלגה.

4

מכתב המלצה
מועמד למלגה לדוקטורנטים מצטיינים
שם המועמד/ת

תחום

מוסד לימודים

בטבלה המצורפת ,הערך את המועמד/ת בהשוואה לסטודנטים אחרים באותו תחום לימוד:
מתחת לממוצע

טוב מאוד

ממוצע

מצוין

יכולת אינטלקטואלית
מוטיבציה למחקר
פוטנציאל לתרומה עתידית
משמעותית בתחום
יוזמה
בגרות נפשית
יכולת הסתגלות למצבים
חדשים
יכולות וכישורי מנהיגות
בהשוואה לסטודנטים מייצגים מתחום הלימוד ,הנמצאים בשלבים מקבילים מבחינת התפתחות הקריירה שלהם ,דרג את
היכולת האקדמית הכללית של המועמד/ת ואת וכישוריו/ה בלימודים ובמחקר:

טובה
 15%עליונים

תאריך

יוצאת דופן
 5%עליונים

טובה מאוד
 10%עליונים

חתימה

מצוינת
1%עליון

שם ,תפקיד ,מוסד

אנא צרף לטופס זה התייחסות בה מפורטת הערכתך את יכולות המועמד בתחומי המחקר ובלימודי הדוקטורט ,וכן את
הערכתך את הישגיו הלימודיים בעבר ,אופיו ,כושרו האינטלקטואלי ואיכויות רלוונטיות אחרות .פרט מדוע חשוב
שהמועמד יקבל מלגה.

1

טופס בקשה למלגת המועצה להשכלה גבוהה
לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים – תשע"ה
טופס לשימוש פנימי *
שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות _____________________

תאריך לידה ____________________

פקולטה

חוג

כתובת בבית
טל' בבית _____________ טל' בעבודה ________________ טל' נייד _______________
כתובת דוא"ל ________________________________________________________
האם מקבל/ת מלגה כלשהי מהאוניברסיטה ,או מכל גורם אחר (מלגות קיום ,או כל מלגה אחרת)
___________________________________________________________________
המינוי או העיסוק הנוכחי (באוניברסיטה) _____________________________________
עיסוק נוכחי (מחוץ לאוניברסיטה) __________________________________________
ציון גמר לתואר ראשון

תאריך קבלת התואר הראשון _____________

תאריך קבלת אישור עבודת ה – _______________________________________ M.A.
ציון גמר לתואר שני

תאריך קבלת התואר השני ________________

תאריך קבלה למסלול ישיר לדוקטורט ______________________________________
תאריך תחילת הדוקטורט (רישום)
תאריך הגשת תכנית הדוקטורט
תאריך אישור תכנית הדוקטורט
נושא עבודת הדוקטורט
המנחה/ים
הערות מיוחדות
הנני מצהירה בזאת שכל הפרטים שציינתי בבקשה זו הינם נכונים ומדויקים.
תאריך
* יוגש בעותק אחד בלבד

טופס בקשה תשע"ה

חתימה

התחייבות הסטודנט/ית:
אני מתחייב/ת :
 .1לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה ,או לכל היותר  4שנים ממועד זכייתי במלגה.
 .2לא לעבוד לשם הכנסה ,למעט עבודה של עזרה בהוראה באוניברסיטה ואף זאת באישור בכתב
ממנחה עבודת הדוקטוראט ובהיקף שלא יעלה על  8שעות הוראה שבועיות.
 .3לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים ,או
יותר .האוניברסיטה לא תאפשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת.

תאריך

חתימה

_________________

_________________________

