
 ِمنَح، ِمنَح تمیُّز وجوائز 

نُھ من  ُكل ُمستكِمل داخلي في التَّخنیون س ُكلَّ وقتھ للدراسة واألبحاث)، یحق لھ الحصول على منحة دراسیَّة تَُمّكِ (أي كل ُمستكمل یُكّرِ
 .بالعبریَّةالمنح الدراسیة على موقع مدرسة الدراسات العلیا  مكن االطالع على تفاصیلیُ الدراسة في ُظروف اقتصادیَّة جیّدة. 

ة للُمستكملین. باإلضافة إلى الِمنَح االعتیادیَّة، تُم ھذه الجوائز  نَح ُكل سنة، في إطار مدرسة الّدراسات العُلیا، جوائز وِمنَح دراسیَّة خاصَّ
ة و ،ةختلفل وزارات حكومیة مُ بَ من قِ تُمنَح  ،والمنح الدراسیة الب یدركون أھمیة تعزیز الطّ  ،الخارجمن و البالد منمانحین صنادیق عامَّ

 العُلیا.   الّدراسات المتفوقین في مدرسة

ة، ُمَخصََّصة ألبناء ھذا الُمج تمع. ھذه باإلضافة إلى كُل ذلك، تتوفّر للطُّالب من المجتمع العربي إمكانیَّة الحصول على ِمنَح وجوائز خاصَّ
راه أبناء الُمجتمع العربي، وِمنَح الفئة تشمل، مثًال، ِمنَح لجنة التَّخطیط والُموازنة (التَّابعة لمجلس التَعلیم العالي) لطُالب الماجستیر والّدكتو

 ِمن قِبَل التَّخنیون على اسم نیوباور لُطالب الّدكتوراه أبناء الُمجتمع العربي.  

یتم نشر  المنح الدراسیة والجوائز الخاصة. على ھذه وتقرر من یستحق الحصول تفحص ،لجنة جوائزتوجد في مدرسة الدراسات العُلیا  
 في الوحدات األكادیمیة بشكل مستمر. الدراسات العُلیالدى سكرتاریة المعلومات 

 بالعبریَّةموقع مدرسة الدراسات العلیا  فيالمنح الدراسیة إضافیّة كثیرة حول  یمكن االطالع على تفاصیل

 

 التّشغیل

ع التَّخنیون وفي األساس في  ،اللقب األولب للمشاركة في تدریس طال كُمستكملین، واجباتھمطالب الدراسات العلیا، باإلضافة إلى  یَُشّجِ
  إطار التمرین، المختبرات واإلرشاد في المشاریع. 

 ُمقابِل العمل في التَّدریس، یتم دفع أجر وفقًا لنطاق التَّدریس. 

ر في الّدراسة والبحث لدى الُمستكِمل، تم تحدید نطاق التَّدریس ِمن قِبَل عمید مدرسة ال ّدراسات العُلیا. یُرَجى لكي ال یؤّدِي ذلك إلى التَّأخُّ
الع على بند إقامة الحائزین على ِمنَح في التَّخنیون وشروط التَّسجیل للعمل ُمقابِل الحصول على منحة.     اإلّطِ

 

 القروض

 .، فقطفي حرم التخنیون في حیفا للُمستكملینصة صَّ خَ القروض مُ 

الغرض التَّخنیون في حیفا، فقط، یحق لھم تقدیم طلب الحصول على قرض. الطُّالب في مدرسة الّدراسات العُلیا، الذین یدرسون في حرم 
 .إیجار السَّكنمن القرض ھو أساسا المساعدة في دفع الرسوم الدراسیة و/ أو 

 .ُمریحةبشروط  ،(صندوق القروض لطُالب التَّخنیون) لطالب التخنیون "َملفیھ"ل صندوق بَ یتم تقدیم القرض من قِ 

 

 ش.ج. 18,000 حتَّىمبلغ القرض ھو 

 ٪ من الزیادة في مؤشر أسعار المستھلك.95بنسبة  وھو ُمرتَبِطفائدة أي ال یحمل القرض 

 أشھر من استالمھ. 3بعد  یبدأ سداد القرض

ة في الّسنة.   یُمكن الحصول على قرض مرَّ



  آب. -تشرین األول: بین شھري موعد تقدیم الطَّلب

  طلب للحصول على قرضتقدیم 

 . قرضالحصول على طلب  نموذجء یجب مل

 ، بنایة أولمان.412التخنیون، صندوق "َملِفیھ"، ُغرفة :  یجب تسلیم النموذج أو إرسالھ بالبرید على العنوان

 لطالب التخنیون.صندوق "َملِفیھ"،  قِبَلمن تُعَطى لبات اإلجابات على الطَّ 

 

 2756-829-04رقم الھاتف لالستفسار في صندوق "َملِفیھ": 

 


