
  תקנון מלגות ופרסים :ללימודי האסלאם והמזה"תהחוג 

  

  האמור להלן בלשון זכר מכוון לגברים ולנשים כאחד

  

  

  לימודי האסלאם והמזרח התיכוןהמלגות של החוג לועדת    א.

, ופוסט דוקטורנטים ועדת המלגות היא הגוף המחליט על הענקת מלגות לתלמידי מ"א ודוקטורנטים. 1  

  לכלל תלמידי החוג.  םפרסיוכן על הענקת 

   על ידי מועצת החוג.  וייבחרש ומשני מורים נוספיםועדת המלגות מורכבת מראש החוג . 2  

  ראש החוג יכנס את ועדת המלגות בזמנים המתאימים, לשם דיון בחלוקת הכספים המיועדים לכך. . 3  

  

  מלגות  ב. 

לתלמידי תארים  המילגותלגות עצמאי לחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, יחולקו יבהינתן תקציב מ

  דוקטורנטים)-מתקדמים בחוג (תואר שני, שלישי ופוסט

  הקריטריונים להענקת מלגה הם:  . 1

  או במחקר הצטיינות בלימודים   -  

  צורך כלכלי    -  

  תלמיד הראוי לעידוד או להערכה מיוחדת   -  

  למלגה מותנית בהתאמת התלמיד לקריטריון אחד לפחות.הזכאות   . 2

  רשאי להמליץ לפני ועדת המלגות על הענקת מלגה לתלמיד לפי הקריטריונים הנ"ל. בחוג כל מורה   . 3

דון בהמלצות המורים. לוועדה סמכות לדון ולהעניק מלגה גם לתלמידים שלא תכנס לועדת המלגות ת  . 4

ובמידת התאמתם לקריטריונים  את אחרי דיון בכלל תלמידי החוגוזהומלצו על ידי מורה מסוים, 

  .2המפורטים בסעיף ב 

סכומי המלגות ייקבעו בשיקול דעת הוועדה, לפי שקלול דרגת הזכאות של התלמידים ועל פי עקרונות   . 5

  של חלוקה צודקת ושוויונית, בהתאמה לכספים העומדים לרשות החוג. 

  

  פרסים  ג. 

  מרדכי אבירל שם הפרס ע  . 1

או בתחומים  המזרח התיכון המודרניתחום לתלמיד מוסמך אשר עבודת התזה שלו עוסקת במיועד הפרס   

  באוניברסיטה העברית.ם, גובלי

  . פרס שרה סוראיה כהן2

  הפרס מיועד לתלמידי התואר הראשון בחוג המתמקדים בלימודי איראן

  . פרס עמנואל סיון3

ל תחומי שהצעת המחקר שלהם אושרה,  בכבחוג הפרס מיועד לתלמידי תואר שלישי וכן לתלמידי תואר שני 

  .חקר האסלאם והמזה"ת

  חוגה לתלמידי הצטיינות . פרסי4

  . בכפוף לתקציב העומד לרשות החוג מוענקים לתלמידי החוג בכל התארים םפרסיא. ה  

  הזוכים נבחרים על ידי ועדת המלגות של החוג, ללא הפצת קול קורא. ב.   

  הקריטריונים לפרס הם:. ג  

  דיםהצטיינות בלימו   -  

  תלהערכה מיוחד ואהראוי לעידוד  תלמיד   -  

  צורך כלכלי -  

חברתית החשובה להוויית הלימודים פעילות תרומה מיוחדת ללימודים בחוג, כגון יוזמה לימודית או    -  

  וכדומה.   בחוג, 



  . לפי הקריטריונים הנ"ל כל מורה רשאי להמליץ לפני ועדת המלגות על תלמיד הראוי לדעתו לפרס. ד  

דון בהמלצות המורים. לוועדה סמכות לדון ולהעניק פרס גם לתלמידים שלא תתכנס לועדת המלגות . ה  

ובמידת התאמתם לקריטריונים הומלצו על ידי מורה מסוים, וזאת לאחר דיון בכלל תלמידי החוג 

  . לעילהמפורטים 

  הזכאות לפרס מותנית בהתאמת התלמיד לקריטריון אחד לפחות.. ו  

עת הוועדה, לפי שקלול דרגת הזכאות של התלמידים ועל פי עקרונות סכומי הפרסים ייקבעו בשיקול ד. ז  

  של חלוקה צודקת ושוויונית, בהתאמה לכספים העומדים לרשות החוג. 

  

  דיווחאישור ו  ד. 

  לאחראים על תקציבי החוג בפקולטה. ת החוגהחלטאת יעבירו ת וועדהו  

  מכתבי זכיה ודחיה לתלמידיםהחוג ישלח במקרה של מילגה המוענקת לאחר פרסום קול קורא,   

  

  הערות  ה. 

  משרה.   1/3מועצת החוג מורכבת מכל המורים התקניים המלמדים בחוג בהיקף של לפחות   . 1

לתלמידים שיעמדו בתנאים מסוימים שייקבעו ופרסים בסמכות מועצת החוג להכריז על הענקת מלגות   . 2

לנרשמים חדשים שיעמדו בתנאים שייקבעו); בסמכות  / פרס בהחלטת מועצת החוג (כגון הבטחת מלגה

הללו. במקרים אלה יתמצה תפקידה של ועדת המלגות  והפרסים מועצת החוג גם לקבוע את גובה המלגות

בקביעת מידת זכאותם של התלמידים (זכאות מלאה / חלקית), בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי 

  .מועצת החוג

לנהלי הקרנות ולנהלי  ףעל ידי קרנות החוג המיועדות לכך, בכפום והפרסים ממומניהמלגות   . 3

על תקציבי הקצאת הקרנות המתאימות תיעשה על ידי ראש החוג בתיאום עם האחראים  האוניברסיטה.

  .החוג בפקולטה

מרדכי במכתבים לזוכים תצוין הקרן [או הקרנות] המממנת את הפרס. הדברים אמורים גם בפרס על שם   . 4

  .]3] ופרס עמנואל סיון [לעיל, ג 2, פרס שרה סוראיה כהן [לעיל, ג ]1[לעיל, ג אביר 

(למשך שנת .  במקרה של העדר מועמדים מתאימים רשאית הוועדה להימנע ממתן מלגה ופרס מסויים 5

  הדבר איננו נוגד את תקנון הפרס / מילגה.ובתנאי ש, לימודים אחת)


