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 דוקטור-שלישי/בתרשני/בקשה לקבלת מלגת קיום ומלגת שכר לימוד לתלמיד מחקר לתואר 

 
    ..........בפקולטה/בית ספר: ........................... לשנת הלימודים 

 לסמסטר:  סתיו/ אביב/ קיץ*  
 

 את הטופס יש להחזיר במישרין אל מזכירות המחלקה בה לומד המלגאי, או בה הוא מבקש לקבל
 ועדת הוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים.מלגה. מזכירת המחלקה תעביר הטפסים במרוכז ל

 
 :____  מלגת קיום      ____  מלגת שכר לימוד*אני החתום מטה מבקש מלגה

 
 )נא לצרף צילומי אישורים לגבי הנתונים הבאים(: פרטים אישיים

 . _____________ת.ז ___________ שם משפחה_________________ שם פרטי .1
 שנת לידה _________ מצב משפחתי*: רווק/  נשוי/ה  / אחר: ________

 כתובת קבועה: ____________________________ טלפון: _________________ .2
 כתובת דואר אלקטרוני: _____________________________________________

 _______________________מקום עבודה במהלך הלימודים _________________ .3
 היקף המשרה: _________________________   *עצמאי/  לפי שעות  /  חלקית  /  מלאה/

 הכנסתי החודשית ברוטו: __________________        
 מקום עבודת בן/בת זוג ___________________             הכנסה ברוטו: ____________       
 

 קדמייםפרטים על לימודים א
 דוקטור במחלקה:____________-:  דוקטור/משתלם בתר*אהיה  תלמיד מחקר לקראת תואר

 תחילת הלימודים/ההשתלמות  לתואר זה  תשס".....   סמסטר: סתיו/ אביב/ קיץ
 ממוצע ציוני בתואר ראשון: _________   במוסד: __________________________

 ציון עבודת התזה :______________    ממוצע ציוני בתואר שני: __________
 במוסד: _________________________________________________

 
 נושא עבודת המחקר
 דוקטור:___________________________________________-לתואר דוקטור/בתר

 שם המנחה: ______________________
 שם המנחה: ______________________

 
כי הפרטים שמלאתי הנם  נכונים. במידה ויחולו שינויים בפרטים שמסרתי, אני  הנני מצהיר

מתחייב לעדכן את מזכירות המחלקה על כך, תוך שבוע מיום השינוי, כמו כן, הנני מתחייב למלא 
 אחר התנאים והדרישות החלים על מקבל המלגה.

__________________    ___________________ 
 חתימה      ךתארי             

 
 
 סמן בהתאם *

 
 לשימוש ועדת ההוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים 

 
 .   הנ"ל יועסק בהוראה:  סמס' סתיו ___  ש"ש  :  אביב__ש"ש:  סמס' קיץ ___  ש"ש                               1
 _______.   גובה מלגת הקיום המאושרת:   ____ מנות    מתאריך: ________ עד תאריך: 2
 היקף מלגת שכר הלימוד המאושרת:   סמסטר סתיו  _____ סמסטר אביב  ______            .3
 

 מאשר  /  לא מאשר
 

____________________________________________________________  
 הדיקן/יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה           תאריך              חתימת רמ"ח      

המזכירות האקדמית  – גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  



20.06.2003 

 ה לקבלת מלגת קיום ומלגת שכר לימוד לתלמיד מחקר לתואר שניבקש
 

    .............בפקולטה/בית ספר: ........................... לשנת הלימודים 
 לסמסטר:  סתיו/ אביב/ קיץ*  

 
את הטופס יש להחזיר במישרין אל מזכירות המחלקה בה לומד המלגאי, או בה הוא מבקש לקבל 

 ועדת הוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים.ה תעביר הטפסים במרוכז למלגה. מזכירת המחלק
 

 :____  מלגת קיום      ____  מלגת שכר לימוד*אני החתום מטה מבקש מלגה
 

 )נא לצרף צילומי אישורים לגבי הנתונים הבאים(: פרטים אישיים
 ת.ז. _____________ ___________ שם משפחה_________________ שם פרטי .1

 לידה _________ מצב משפחתי*: רווק/  נשוי/ה  / אחר: ___________ שנת
 כתובת קבועה: ____________________________ טלפון: _________________ .2

 כתובת דואר אלקטרוני: ________________________
 מקום עבודה במהלך הלימודים ______________________________________ .3

 היקף המשרה: _________________   *ת  /  חלקית  /  מלאה/עצמאי/  לפי שעו
 הכנסתי החודשית ברוטו: __________________        
 מקום עבודת בן/בת זוג __________________    הכנסה ברוטו: ____________       
 

 פרטים על לימודים אקדמיים
 ____:  שני במחלקה:________*אהיה  תלמיד מחקר לקראת תואר

 .....   סמסטר: סתיו/ אביב/ קיץשנה"ל תחילת הלימודים  לתואר זה  
 ממוצע ציוני בתואר ראשון: _________   במוסד: __________________________

 ממוצע ציוני בתואר שני: __________     במוסד: ______________________
 

 נושא עבודת המחקר
 ____________________לתואר שני:_______________________
 שם המנחה: ______________________
 שם המנחה: ______________________

 
הנני מצהיר כי הפרטים שמלאתי הנם  נכונים. במידה ויחולו שינויים בפרטים שמסרתי, אני 
מתחייב לעדכן את מזכירות המחלקה על כך, תוך שבוע מיום השינוי, כמו כן, הנני מתחייב למלא 

 ר התנאים והדרישות החלים על מקבל המלגה.אח
__________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך             
 
 
 סמן בהתאם *

 
 לשימוש ועדת ההוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים 

 
                          .   הנ"ל יועסק בהוראה:  סמס' סתיו ___  ש"ש  :  אביב__ש"ש:  סמס' קיץ ___  ש"ש      1
 .   גובה מלגת הקיום המאושרת:   ____ מנות    מתאריך: ________ עד תאריך: _______2
 היקף מלגת שכר הלימוד המאושרת:   סמסטר סתיו  _____ סמסטר אביב  ______            .3
 

 מאשר  /  לא מאשר
 

____________________________________________________________  
 הדיקן/יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה            תאריך             חתימת רמ"ח      

 
 

המזכירות האקדמית  – גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  


