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 ראשי היחידות     אל:
 דוקטורט-תלמי בתרשראש מדור אורחים אקדמיים ומ –קטלן מאת: איילת 

 
 דוקטורט בחו"ל לבני החברה הערבית -מלגות  ות"ת להשתלמות בתרהנדון:  

 מחזור תשפ"ב 
 

בתרהמועצה   להשתלמות  מלגות  להענקת  התוכנית  המשך  על  הודיעה  גבוהה  בחו"ל-להשכלה  למשתלמים    דוקטורט 
 ית.במצטיינים בני החברה הער

 לשנה אקדמית עם אפשרות להארכה לשנה נוספת.   $36,000גובה המלגה הינו 
 

 בהתאם לתקנון התוכנית  יוגשו רק מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
 ית או במעמד תושב קבע.המועמד בעל אזרחות ישראל )1
 מון נוסף להשתלמות בחו"ל. למועמד יש מקור מי )2
 תלם לצאת להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. ת המש בכוונ )3
שנים ממועד    4-אחר היציאה להשתלמות ולא חלפו יותר מר השלישי לא יאוחר משנה לאהמועמד צפוי לקבל את התו )4

 קבלת התואר. 
אקדמי. )5 סגל  כחבר  מינוי  בעל  בעבר  היה  אשר  מועמד  יוגש  יו  לא  לא  בעבר  בנוסף,  שהומלץ  מועמד  הט  גש  כניון  ע"י 

 .למלגה זו
 

 
 : מתאימים נדרשים להגישמועמדים 

 
 קורות חיים. )1
 טופס מועמדות (מצורף).  )2
 ספים העומדים לרשות המועמד.ומכתב פניה המפרט את מקום ההשתלמות ומקורות המימון הנ )3
 המלצות (המלצה אחת  ממנחה הדוקטורט). 3 )4
 מכתב הזמנה ממנחה ההשתלמות בחו"ל. )5
 שנתיים ולהקדיש את מלוא הזמן לפעילות האקדמית באוניברסיטת ההשתלמות.חות התחייבות להשתלם בחו"ל לפ  )6
ם בארץ בבקשה להצטרף כחבר סגל,  יהצהרת המועמד כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמי )7

יצטר לכך אכן  לאחד המוסדות בארץובמידה שיבשילו התנאים  לחזור  לא  ויחליט  סגל. במידה  כחבר  אל אחד מהם  ,  ף 
 למרות שהבשילו התנאים לכך, יידרש להחזיר המלגה.

8( ) דיקן הפקולטה  לצרף תיאור קצר של  סגל    8-10יש  כחבר  קליטתו  ופוטנציאל  פרופיל המועמד, הישגיו  אודות  שורות) 
בטופס הבקשה, המתייחס לשיקולי הטכניון ואשר    7  סעיף  זה ישמש כבסיס להשלמת חומר    לאחר סיום ההשתלמות.

 . ש להגיש בנפרד משאר המסמכיםסעיף זה י. אין למלא סעיף זה בטופס הבקשהימולא על ידי המנל"א. 
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 ,בברכה

 
 איילת קטלן   

 העתק: 
 מרום, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים  ןוופ' שמע פר

 דיקן בי"ס לתארים מתקדמים , פרופ' דן גבעולי
 נה על לשכת הסגל האקדמי הממו  , טולדנו-עו"ד ורדית רז

 אק/שמ
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